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Да ли ће Врцељ и Маџић 
моћи да смене Кендришића 
без већих натезања

Ко ће бити на челу митровачке болнице и ко од кривичне 
одговорности штити још увек актуелног директора др 
Мирослава Кендришића, коме је било важније да удовољава 
штеточинским хировима неког Н. Лемајића, него да ли 
Болница има патолога

ПРИВАТНИ ПОСЛОВИ 
ДРЖАВНИХ ЛЕКАРА

Како незванично сазнају М новине, на челу 
митровачке Опште болнице коначно ускоро 
долази до смене. Уместо Пајтићевог кадровика др 

Мирослава Кендришића, коме је партијска припадност 
била важнија од Хипократове заклетве и лекарског 
кодекса, на чело Болнице долазе два врхунска стручњака 
- др Живко Врцељ као директор и др Душко Маџић као 
његов заменик. Ни једном од њих двојице неће бити лако, 
јер оно што им оставља њихов претходник из Пајтићевог 
кадровског багажа, сигурно их неће обрадовати. То су 
велики губици, настали због несавесног пословања и 
пљачке, одлазак добрих кадрова, дуге и вишемесечне 
листе чекања на преглед код специјалисте из разлога 
што ти исти лекари раде приватно... 

Др Душко Маџић, који је почетком 2000-тих година 
једно време био директор тадашњег Здравственог 
центра (којем је поред Опште болнице припадао и Дом 
здравља), разумеће о чему писац ових редова говори, 
јер је својевремено као функционер награбусио и 
својевремено био смењен са места директора, пошто је 
одбио да учествује у пљачки ове установе по упутствима 
која су стизала из Новог Сада, по налозима функционера 
ДС.  

Тако то иде, са сменом власти, одлазе стари и долазе 
нови директори. Без обзира на политику, срећа је што 
се овај пут ради о два врсна лекара, хирургу др Живку 
Врцељу и гинекологу др Душку Маџићу. Како сазнају 
М новине, за време директоровања др Мирослава 
Кендришића, Општа болница није успела да остане само 
без врсних лекара и неопходних лекарских профила, 
као што је патoлог (кога ова установа нема већ дуже 
време), већ је изгубила и акредитацију, почевши да личи 
на непоуздану касапницу у којој људи умиру због чистог 
лекарског немара, прљавштине и општег јавашлука. 

Оно што је за обичне грађане важно, а што се може 
чути као обећање новог болничког руководства, нису 
лажна „шминкања“ болничких одељења која често служе 
за крађу на јавним набавкама, без стварне практичне 
сврхе. Али свакако јесу безобразно дуге листе чекања 
оних који хране медицинске раднике од којих се многи 

понашају као пијачна багра. Они који у радно време раде 
приватно, мораће да зараде своју плату или да траже 
други посао.

КОГА ШТИТИ 
ПАЈТИЋЕВО ТУЖИЛАШТВО

Половином марта ове године, како сазнају М новине, 
од стране Н.Н. лица упућен је допис Основном 
јавном тужилаштву у Сремској Митровици у коме 

се каже: 
Поштовани,
Према нашим сазнањима дошло је до злоупотребе, 

односно кривичног дела од стране функционера 
Демократске странке у Сремској Митровици, чиме је 
оштећен буџет града Сремске Митровице за милион и 
сто хиљада динара.

Дописом који је потписао др Мирослав Кендришић, 
председник ГО Демократске странке у Сремској 
Митровици, обавештени су надлежни у градском 
буџету 10. јула 2014. године да је дошло до промене 
њиховог текућег рачуна, како би убудуће средства за 
делатност Демократске странке била уплаћивана на 
тај рачун.

Међутим, према сазнањима до којих смо ми дошли, а 
до којих су такође дошли и одређени медији, рачун који 
је председник ГО Демократске странке др Мирослав 
Кендришић представио као рачун странке, фактички је 
рачун приватног удружења грађана Ненада Лемајића, 
такође функционера ДС у Сремској Митровици.

Због представљања рачуна приватног удружења 
функционера Демократске странке Ненада Лемајића, 
као рачуна поменуте странке, доведени су у заблуду 
надлежни из Управе за градски буџет, па је тако 
градски буџет оштећен за 1,100.000 динара у корист 
приватног лица, који је представљен као рачун 
Демократске странке у Сремској Митровици.

Сматрамо да је овим делом учињена класична 
превара, противно законима Републике Србије, чиме је 
градски буџет опљачкан за 1,100.000 динара.

Сматрамо да је Ваша обавеза да се позабавите 
оваквом криминалном радњом и да након спроведене 
истраге утврдите: 
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УВОДНИК

1. Да ли је Градски одбор Демократске странке у 
Сремској Митровици на криминалан начин 
злоупотребио буџет града Сремска Митровица?

2. Чији је заправо рачун, који је као кукавичје јаје 
подметнут као текући рачун Градског одбора ДС?

Надамо се да ћете предузети све законске мере 
против оних који крше законе Републике Србије.

НН лице из Сремске Митровице

Овај допис, чија је копија прослеђена Редакцији М 
новина, истовремено представља и кривичну пријаву 
против починилаца. Мада су М новине у више наврата 
писале о овом случају, очекивали смо да ће Тужилаштво, 
до кога је коначно допро глас, реаговати ажурније. Према 
нашим сазнањима, полицијски службеници су обавили 
предистражни поступак, па сада очекујемо да видимо шта 
ће по том питању учинити Основно јавно тужилаштво у 
Сремској Митровици.

Познато је да су у време владавине ДС, која је трајала 
до 24. априла ове године, у Војводини па тако и у 
Сремској Митровици, у тужилаштва инсталирани и 
кадрови блиски бившем војвођанском премијеру Бојану 
Пајтићу и његовим штеточинама. Међу грађанима влада 
уверење да они још увек имају великог утицаја на стање у 
војвођанском правосуђу. Да ли је тако, видећемо управо 
на примеру пљачке градског буџета у Сремској 
Митровици, где реаговање Тужилаштва и сама истрага 
трају неуобичајено дуго. 

Џаба избори, џаба убедљива победа Вучићеве странке 
у Војводини и Сремској Митровици, џаба претварања и 
друге циркусијаде, ако ће неке ствари остати исте као што 
су биле... И ако ће „политичка воља“ за обрачун са 
криминалцима разних фела зависити од Пајтићевих 
кадрова у тужилаштвима и правосуђу уопште, онда ће 
испасти да се џабе кречило?  

ХАЈДУЧКА БРАТИЈА  
ИЗ АЛИБАБИНЕ ПЕЋИНЕ 

Политика Српске напредне странке у Војводини је 
тотална демонтажа Пајтићевих кадрова на свим 
нивоима и у свим областима, од директорских места 

у јавним предузећима и установама, до тужилаштава. 
Зато ће бити интересантно праћење дешавања у периоду 
који је пред нама. Није Пајтићевим жутаћима сада више 
важан ни новац, накрали су се они преко мере. 
Накуповало се то станова и по Бечу и по Монте Карлу. 
Накрало се то медицинске апаратуре, купљене 
средствима грађана, за сопствену лекарску праксу, у 
клиникама у које упућују пацијенте које неће да приме у 
болницу пошто од приватног посла немају времена. Сад 
се треба сачувати од судских процеса и евентуалне 
кривичне одговорности. Зато, иако су свесни да је њихово 
време истекло, трудиће се на сваки начин да се сачувају. 

Биће ту опирања сменама „због политике“, биће 
глумљења болесних мајмуна по разним основама. А 
најпрљавији начин јесте шлихтавање са актуелном 
влашћу, иако је званична политика ДС да нема сарадње 
са напредњацима. Како је већ изјавио др Мирослав 
Кендришић, ДС је спреман да буде „конструктивна 
опозиција“, а колико ће у томе успети видеће се по 
расподели надлежности у коришћењу буџетских 
средстава.

Докле ће напредњаци трпети вештачко додворавање 
хајдучке братије из жуте Алибабине пећине? То се многи 
отворено питају.

Напредњаке могу уништити само жути мангупи у 
њиховим редовима. Зато је право питање коме су 
потребна њихова „конструктивна“ шлихтавања у моменту 
када имају више од 50 одсто подршке. 

Др Живко Врцељ Др Душко Маџић
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ПР ВИХ МЕ СЕЦ ДА НА РА ДА НО ВОГ ОП ШТИН СКОГ РУ КО ВОД СТВА У ИН ЂИ ЈИ 

Су о че ни са број ним
про бле ми ма 

По сле не што ви ше од ме сец да на 
од пре у зи ма ња од го вор но сти за 
да ље функ ци о ни са ње оп шти не 

Ин ђи ја, пред сед ник Оп шти не Вла ди
мир Гак ис ти че да се углав ном ба ве 
ре ша ва њем на сле ђе них про бле ма, 
али и да пра ве пла но ве за при вла че
ње но вих ин ве сти то ра ко ји су, ка ко ка
же, нео п ход ни Ин ђи ји. Под се ћа мо, на 
ло кал ним из бо ри ма ко ји су одр жа ни 
24. апри ла ли ста „Алек сан дар Ву чић 
 Ср би ја по бе ђу је“ осво ји ла је ап со
лут ну ве ћи ну и у ло кал ном пар ла мен
ту има 21 од бор ни ка. Опо зи ци ју чи не 
ли ста „За то што во лим Ин ђи ју  Пе тар 
Фи ли по вић“ са 11 од бор ни ка, СПС са 
три и СРС са два од бор нич ка ме ста.

 У пр вих ме сец да на су о чи ли смо 
се, пре све га, са број ним про бле ми ма 
ко је смо за те кли не ре ше не. Про бле ми 
су та кви да ути чу на ге не рал но функ
ци о ни са ње це лог си сте ма ло кал не 
са мо у пра ве. Дру ги дан на кон сту па ња 
на функ ци ју пред сед ни ка Оп шти не за
те кла нас је бло ка да ра чу на у ЈКП „Ко
му на лац“ због че га је би ла до ве де на 
у пи та ње ис пла та за ра да за по сле них 
у том пред у зе ћу. Не знам да ли је то 
би ло слу чај но или на мер но, али ка ко 
би то из гле да ло да на кон то ли ко го ди
на рад ни ци по пр ви пут не до би ју сво

ју за ра ду на вре ме – ка же Вла ди мир 
Гак, пред сед ник Оп шти не Ин ђи ја.

Пр ви чо век ин ђиј ске оп шти не на во
ди да су се су о чи ли са број ним ду го
ви ма и у оста лим јав ним пред у зе ћи ма 
о че му ће уско ро го во ри ти на ве ли кој 
кон фе рен ци ји за но ви на ре.

 По зва ће мо све за ин те ре со ва не 
ме ди је и од го ва ра ћу на сва пи та ња 
но ви на ра. Циљ те кон фе рен ци је је да 
се по ка же ствар но ста ње у оп шти ни 
Ин ђи ја ко је смо за те кли на кон пре у зи
ма ња ду жно сти. На при мер, са мо дуг 
До ма здра вља из но си око 350 ми ли
о на ди на ра, што ре ал но пред ста вља 
про блем за да ље функ ци о ни са ње те 
здрав стве не уста но ве. Оче ку је мо ту

жбе уко ли ко се не из ми ри дуг пре ма 
до ба вља чи ма, јер се он про те же од 
2011. го ди не до да нас. Оп шти на Ин
ђи ја би мо гла да се на ђе у ве ли ком 
про бле му, јер као осни вач би ће мо 
бло ки ра ни, са мим тим би ће нам об
у ста вље ни тран сфе ри из Ре пу бли ке 
и По кра ји не. Не ће мо мо ћи да уче
ству је мо и пар ти ци пи ра мо у број ним 
про јек ти ма. Дом здра вља има 350 за
по сле них и пре све га је ту да бу де на 
услу зи гра ђа ни ма и то је си стем ко ји 
не сме да ста не. Да ли ће мо пра ви ти 
ре про гра ме или ће мо јед но крат но ис
пла ћи ва ти ду го ве, ми тај но вац мо ра
мо на ћи, ако не обез бе ди мо сред ства 
ду го ви не ће не ста ти – ка же Гак.

Вла ди мир Гак је ро ђен у Ин ђи ји 26. ју
на 1981. го ди не, где је за вр шио основ ну и 
сред њу шко лу. Ди пло ми рао је на Уни вер
зи те ту у Но вом Са ду, на Прав ном фа кул те
ту и сте као зва ње ди пло ми ра ни прав ник, 
на кон че га је по ло жио пра во суд ни ис пит 
и да нас ра ди као адво кат у Ин ђи ји. У по
ли ти ку се ак тив но укљу чио 2002. го ди не. 
Ду жност од бор ни ка у Скуп шти ни оп шти не 
Ин ђи ја је оба вљао у са зи ви ма 20042008. 

го ди не и 20122016. го ди не. То ком оба
вља ња од бор нич ке ду жно сти био је члан 
број них стал них и по вре ме них рад них те ла 
Скуп шти не оп шти не Ин ђи ја. Од 2006. го ди
не је кон ти ну и ра но ра дио на ме на џер ским 
по сло ви ма, за сту па ју ћи ин те ре се стра них 
ин ве сти то ра Ки пра, Ру си је и Не мач ке, пре 
све га у обла сти ин ве сти ци ја, на те ри то ри ји 
Ин ђи је, Ру ме, Пе ћи на ца, Но вог Са да, Бе о
гра да. Оже њен је су пру гом Ањом. 

О пр вом чо ве ку Ин ђи је

Вла ди мир Гак, пред сед ник Оп шти не Ин ђи ја

За 30 да на
пре ко 300

гра ђа на про шло 
је кроз ка би нет 

пред сед ни ка 
Оп шти не Ин ђи ја 
са нај ра зли чи ти
јим про бле ми ма, 

зах те ви ма
и су ге сти ја ма
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ПЕТАР ФИЛИПОВИЋ

Откази и 
кадровске 
промене

Бив ши пред сед ник Оп шти не Ин ђи ја и 
шеф од бор нич ке гру пе „За то што во лим 
Ин ђи ју“ Пе тар Фи ли по вић ис та као је за 
М но ви не да сва ка но ва власт тре ба да 
до би је од ре ђе но вре ме ка ко би по ка за
ла шта зна и ка ко ће ра ди ти за сво је 
су гра ђа не.

 Углав ном сам се од из бо ра до са да 
су здр жа вао ко мен та ра ра да но ве вла
да ју ће ве ћи не. Ме ђу тим, не мо гу ће је не 
при ме ти ти да је овај пе ри од од 75 да на 
од из бо ра обе ле жен ис кљу чи во ка дров
ским про ме на ма што ре ал но ни је спор
но у том сми слу да увек на кон по ли тич
ких про ме на на кључ не по зи ци је до ла зе 
но ви љу ди, али је спор но то што су но ва 
ка дров ска ре ше ња нај бла же ре че но 
не струч на. По је дин ци на ве о ма од го
вор ним функ ци ја ма ди рек то ра јав них 
пред у зе ћа, пре ма на шим са зна њи ма, 
не ис пу ња ва ју ни за кон ске усло ве због 
че га ће мо се обра ти ти и над ле жним 
ин сти ту ци ја ма. По ред то га у окви ру 
Оп штин ске упра ве се љу ди ма ко ји ви ше 
го ди на про фе си о нал но оба вља ју свој 
по сао де ле от ка зи ка ко би на њи хо ва 
ме ста би ли за по сле ни стра нач ки ак ти
ви сти Срп ске на пред не стран ке. Да кле 
ту се не ра ди о по ли тич ким функ ци о не
ри ма већ о рад ни ци ма ко ји су би ли 
стал но за по сле ни ви ше го ди на уна зад у 
окви ру Оп штин ске упра ве и ко ји су про
фе си о нал но ра ди ли свој по сао. То го во
ре чи ње ни це, због че га сам на прет по
след њој сед ни ци Скуп шти не оп шти не 
по ста вио од бор нич ко пи та ње над ле
жни ма ко ли ко је љу ди до би ло от каз, а 
ко ли ко је но вих за по сле но и на ко јим 
рад ним ме сти ма. До да на да на шњег 
ни сам до био од го вор и да не го во рим 
пре ви ше о за пу ште ној ко му нал ној 
ин фра струк ту ри и ло шем функ ци о ни са
њу ко му нал них слу жби, то је све што је 
но ва власт у Ин ђи ји ура ди ла од из бо ра 
до да нас, от ка зи и ка дров ске про ме не. 
На рав но као и на свим дру гим ни во и ма 
где вла да ју ћу ве ћи ну чи ни СНС, је ди ни 
ар гу мент ко јим оправ да ва ју сво ју 
не струч ност и не рад је тај да је за све 
про бле ме кри ва прет ход на власт. Ко ли
ко ду го ће још у то ме тра жи ти оправ да
ње пред гра ђа ни ма Ин ђи је оста је нам 
да ви ди мо – ка же Фи ли по вић.

За 30 да на пре ко 300 гра ђа на про
шло је кроз ка би нет пред сед ни ка Оп
шти не Ин ђи ја са нај ра зли чи ти јим про
бле ми ма, зах те ви ма и су ге сти ја ма. 

 Гра ђа ни су се жа ли ли на не за по
сле ност, а за тим и на раз ли чи те ко му
нал не про бле ме по пут не ас фал ти ра
них ули ца и од вод ње ат мос фер ских 
во да. По ку ша ва мо да ре ши мо је дан 
по је дан про блем и да сви ма иза ђе мо 
у су срет. Са дру ге стра не, ве ћи на тих 
про бле ма не мо же се ре ши ти у крат
ком пе ри о ду јер смо ми ипак у јед ној 
спе ци фич ној си ту а ци ји. Пр вих шест 
ме се ци бу џет је ре а ли зо ван у скла ду 
са пла но ви ма на ших прет ход ни ка, а 
на ши про гра ми и ви ђе ња су са свим 
раз ли чи ти и за то смо у не за вид ном 
по ло жа ју јер ра ди мо са бу џе том ко ји 
је не ко дру ги пла ни рао. У сеп тем бру 
по чи ње мо са из ра дом но вог у ко ји ће
мо им пле мен ти ра ти све про јек те за 
ко је ми ми сли мо да су ва жни и тек он
да ће мо има ти пу ну кон тро лу над тим 
шта се у оп шти ни Ин ђи ја ра ди  на во
ди пред сед ник и до да је: 

 Из град ња вр ти ћа и ас фал ти ра ње 
ули ца по пут Бран ка Ћо пи ћа у Ин ђи ји 
и окол них би ће при о ри те ти за на ред
ну го ди ну, али то све мо ра да се на
ђе у но вом бу џе ту. Ка да ре ши мо све 
кру ци јал не ства ри тек та да мо же мо 
нор мал но да ра ди мо и да се хва ли мо 
по стиг ну тим. 

По ред ре ша ва ња мно го број них про
бле ма ко је смо на сле ди ли, ка же Гак, 
мо ра се убр за но ра ди ти и на при вла
че њу но вих ин ве сти ци ја. 

 У пр вих ме сец да на ра да ус пе ли 
смо да об но ви мо раз го во ре са јед ним 
бро јем ин ве сти то ра ко ји су ра ни је би
ли за ин те ре со ва ни за ула га ња у на
шу оп шти ну. Је дан од њих до ла зи из 
Фран цу ске и пла ни ра да за по сли око 
100 рад ни ка. Они су има ли ја ко ло ше 
ис ку ство са прет ход ним ру ко вод ством 
и то је раз лог због ко јег су од у ста ли 

од ула га ња у на шу оп шти ну. Од го ва ра 
им по зи ци ја Ин ђи је упра во због „Ме
тал цин ка ре“ и ни су хте ли да од ла зе 
на дру гу ло ка ци ју, већ су че ка ли да се 
ста би ли зу је но во ру ко вод ство у на шој 
ло кал ној са мо у пра ви ка ко би об но ви
ли пре го во ре – на во ди Гак. 

По ло ви ном ав гу ста оче ку је се пот
пи си ва ње уго во ра са грч ком „Чи пи
том“ ко ја се ба ви про из вод њом кро
а са на. Њи хов по гон би ће сме штен у 
се ве ро и сточ ној рад ној зо ни и план је 
да у пр вој фа зи за по сле око 120 ли ца 
а за две го ди не укуп но 400 рад ни ка.

 Што је нај ва жни је по ред тог бро ја 
за по сле них је сте да ће мо у зна чај ној 
ме ри на пу ни ти бу џет са из но сом ко
ји ни је баш ма ли јер у ова квој си ту а
ци ји у ка квој се ми на ла зи мо мо ра мо 
из ми ри ти све оба ве зе ко је има мо као 
ло кал на са мо у пра ва – сма тра пред
сед ник ин ђиј ске оп шти не.

Гак на во ди да су об но ви ли раз го во
ре и са НА ЛЕДом са ко јим прет ход
ни ци ни су же ле ли да са ра ђу ју уна зад 
две, три го ди не из њи ма не по зна тих 
раз ло га.

 Ин ве сти ци је и отва ра ње но вих 
рад них ме ста су ре а лан основ за не
што што се зо ве бо љи жи вот у гра ду. 
У про те клих ме сец да на пре го ва ра ли 
смо са нај ма ње се дам ин ве сти то ра и 
мо је ин си сти ра ње је би ло да се ди ште 
тих фир ми бу де на те ри то ри ји оп шти
не Ин ђи ја и то је је ди ни лич ни ин те
рес у це лој при чи. При лив сред ста ва 
у бу џе ту од на кна да за гра ђе вин ско 
зе мљи ште и по ре за на за ра де од ве
ли ке је ва жно сти, јер је то основ за 
ре но ви ра ње шко ла, из град њу пу те ва, 
вр ти ћа, и во до во да. Мо ра мо на пра ви
ти ста би лан си стем, са мо та ко јед на 
ло кал на са мо у пра ва мо же нор мал но 
да функ ци о ни ше  ис та као је на кра ју 
раз го во ра пред сед ник Оп шти не Ин ђи
ја Вла ди мир Гак.

М. Ђ.

Де таљ са сед ни це СО Ин ђи ја

Петар Филиповић, бивши 
председник Општине Инђија
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НО ВИМ ЗА КО НОМ О ФИ НАН СИ РА ЊУ ЛО КАЛ НИХ СА МО У ПРА ВА СМА ЊУ ЈУ СЕ
БУ ЏЕ ТИ ГРАДОВА И ОП ШТИ НА

Срем ска Ми тро ви ца
оста је без 300 ми ли о на 

Пред на род ним по сла ни ци ма на 
је сен би тре бао да се на ђе но ви 
За кон о фи нан си ра њу ло кал них 

са мо у пра ва, чи ја при ме на се оче ку је 
од 1. ја ну а ра 2017. го ди не. Ка ко на во
де из Ми ни стар ства фи нан си ја, За кон 
је нео п ход но до не ти по хит ном по ступ
ку да би се пред ло же на ре ше ња у де
лу ко ји се од но си на из вор не при хо де 
и об ра чун не на мен ског тран сфе ра ко
ји се рас по де љу је је ди ни ца ма ло кал
не са мо у пра ве, при ме ни ла у по ступ ку 
до но ше ња од лу ка о бу џе ту је ди ни ца 
ло кал не са мо у пра ве за 2017. го ди ну, 
а све у скла ду са ме ра ма пред ви ђе
них тро го ди шњим аран жма ном из пре
до стро жно сти ко ји је пот пи сан из ме
ђу Међународног монетарног фонда 
(ММФ) и Вла де Ре пу бли ке Ср би је.

На црт за ко на о фи нан си ра њу ло кал
не са мо у пра ве пред ви ђа да ће оп шти
не убу ду ће до би ја ти 50 уме сто до са
да шњих 80 од сто од по ре за на за ра де, 
чи ме се зна чај но сма њу ју ло кал ни, а 
по ве ћа ва ре пу блич ки бу џет. Ова кав 
пред лог пред ста вља ди рек тан удар 
на све гра до ве и оп шти не. Из Ми ни
стар ства фи нан си ја, ме ђу тим, ка жу да 
је основ ни циљ но вог за ко на уво ђе ње 
од го вор ни јег од но са на пла те при хо да 

од ло кал них са мо у пра ва и ства ра ње 
одр жи вог си сте ма јав них фи нан си ја, 
уз то до да ју ћи да је пред ви ђен и тран
зи ци о ни си стем за при ла го ђа ва ње но
вој си ту а ци ји.

Гра до на чел ник Срем ске Ми тро ви
це Бра ни слав Не ди мо вић апе ло вао је 
на ре сор но Ми ни стар ство да се мо ра 

во ди ти ра чу на о по сто је ћим ве ли ким 
ин фра струк тур ним про јек ти ма, ко ји су 
већ за по че ти у ло кал ним са мо у пра ва
ма, ка ко се не би до го ди ло да оста ну 
не до вр ше ни, а Срем ска Ми тро ви ца је 
јед на од њих.

Иако је циљ но вог за ко на уво ђе ње 
од го вор ни јег од но са на пла те при хо

Градоначелник
Бранислав Недимовић

Начелник
Душко Шарошковић
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СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Га си се Ди рек ци ја
за из град њу

Ка ко М но ви не не зва нич но са зна ју, план пред став ни ка 
ло кал не са мо у пра ве је да се фор ми ра но во Јав но пред
у зе ће Ур ба ни зам, При вред но дру штво Стам бе но, као и 
по себ на упра ва у окви ру Гра да Срем ска Ми тро ви ца. 
Би ла би то Град ска упра ва за ин фра струк ту ру

Због усклађивања са За ко ном о 
бу џет ском си сте му јав на пред у
зе ћа, ди рек ци је и фон да ци је 

пре ста ју да бу ду ин ди рект ни ко ри
сни ци бу џе та. То кон крет но зна чи да 
Ди рек ци ја за из град њу Гра да Срем
ска Ми тро ви ца гу би ста тус јав ног 
пред у зе ћа, а из бу џе та ви ше не ће 
мо ћи да им се ис пла ћу ју за ра де за 
за по сле не.

О овој те ми, зва нич но за М но ви не 
ни су же ле ли да го во ре ни гра до на
чел ник Срем ске Ми тро ви це Бра ни
слав Не ди мо вић, ни вр ши лац ду жно
сти ди рек то ра ЈП Ди рек ци ја за 
из град њу Гра да Срем ска Ми тро ви ца 
Вла ди мир Са на дер. Они су крат ко 
аутор ки овог тек ста ре кли да ће 
но ви на ри на вре ме би ти о све му 
ин фор ми са ни.

Пре ма не зва нич ним ин фор ма ци ја
ма, рок да се по кре не по сту пак 
ли кви да ци је овог јав ног пред у зе ћа је 
крај ју ла, а већ на сед ни ци Скуп шти
не Гра да Срем ска Ми тро ви ца 25. 
ју ла ће се рас пра вља ти о овој те ми. 
Та да би тре ба ло да бу ду до не се ни 
осни вач ки ак ти но вих пред у зе ћа. 
Ка ко М но ви не не зва нич но са зна ју, 
план пред став ни ка ло кал не са мо у
пра ве је да се фор ми ра но во Јав но 
пред у зе ће Ур ба ни зам, При вред но 
дру штво Стам бе но, као и по себ на 
упра ва у окви ру Гра да Срем ска 

Ми тро ви ца. Би ла би то Град ска упра
ва за ин фра струк ту ру. 

Код за по сле них у ЈП Ди рек ци ја за 
из град њу гра да вла да страх јер не 
зна ју сво ју бу дућ ност, али из ве сно је 
да укуп но 50 рад ни ка Ди рек ци је не ће 
оста ти на ули ци, већ ће би ти рас по
ре ђе ни у јед но од ова два пред у зе ћа 
или ће ра ди ти у но вој град ској упра
ви. Да ли ће са пре стан ком по сто ја
ња ЈП Ди рек ци ја за из град њу гра да 
пре ста ти и ин фра струк тур ни про јек
ти ко ји се ре а ли зу ју пре ко овог пред
у зе ћа, док се не осну ју но ва пред у зе
ћа и упра ва, оста је да се ви ди. 

Под се ти мо, ЈП Ди рек ци ја за 
из град њу Гра да Срем ска Ми тро ви ца 
осно ва на је 2002. го ди не и то спа ја
њем три јав на пред у зе ће (ЈП за гра
ђе вин ско зе мљи ште и пу те ве, ЈП за 
ур ба ни зам и ЈП за стам бе не услу ге). 
Ка ко За ко ном о бу џет ском си сте му 
ни је до зво ље но да се из град ског 
бу џе та фи нан си ра рад јав ног пред у
зе ћа, већ сва ко јав но пред у зе ће мо ра 
има ти соп стве не при хо де, мо ра до ћи 
до ре ор га ни за ци је. 

До са да је ЈП Ди рек ци ја за из град
њу Гра да Срем ска Ми тро ви ца би ла 
нај ве ћи бу џет ски ко ри сник, ове го ди
не је за Ди рек ци ју у градском бу џе ту 
било планирано 186.736.000 ди на ра, 
од то га за пла те 45.422.000 ди на ра.

 Б. Се ла ко вић

Ди рек ци ја ви ше не ће би ти јав но пред у зе ће

да од оп шти на и гра до ва, чи ме би се 
ство рио одр жив си стем јав них фи нан
си ја, Не ди мо вић ис ти че да би тре ба
ло омо гу ћи ти од ре ђе ни тран зи ци о ни 
пе ри од ко ји би зна чио при ла го ђа ва ње 
ло кал них са мо у пра ва.

На чел ник Град ске упра ве за бу џет и 
фи нан си је Гра да Срем ска Ми тро ви ца 
Душко Шарошковић ка же да се 40 од
сто град ског бу џе та пу ни од по ре за на 
за ра де, а усва ја њем овог За ко на, Град 
би из гу био око 300 ми ли о на ди на ра 
при хо да. 

 Град ће на ста ви ти да функ ци о ни
ше и уко ли ко нам се сма ње при хо ди, 
ме ђу тим пи та ње је да ли ће би ти нов
ца за но ве ин фра струк тур не про јек те. 
Ми мо ра мо ре дов но да сер ви си ра мо 
на ше оба ве зе, али да ли ће оста ти 
нов ца за не ке но ве пројк те, пи та ње је. 
Ра ни јих го ди на Срем ска Ми тро ви ца 
је без про бле ма мо гла да ис фи нан си
ра из ме ђу 150 и 200 ми ли о на ди на ра 
за ин фра струк тур не про јек те. У то ку 
је из град ња ба зе на и под во жња ка, за 
шта је по диг нут кре дит, ко ји ће мо ис
пла ћи ва ти на ред них пет го ди на. Ње га 
мо ра мо вра ти ти, а шта ће мо но во и да 
ли ће мо ра ди ти не што но во то не зна
мо. Искре но се на дам да овај за кон не
ће ла ко про ћи у про це ду ри и да ће се 
ба рем по сте пе но сма њи ва ти не ке оба
ве зе – на во ди Ша ро шко вић.

На пи та ње да ли ће због сма ње ња 
при хо да, до ћи до по ве ћа ња по ре за на 
имо ви ну, на чел ник Ша ро шко вић од го
ва ра:

 По ве ћа ње по ре за на имо ви ну је у 
Срем ској Ми тро ви ци је мо гу ће за 0,15 
од сто. Тре нут но за ду же ње је 160 ми
ли о на ди на ра, а ако то по ве ћа те за 
0,15 од сто ко ли ко би би ла ве ћа сто па, 
не би се ре шио про блем. Мак си мал на 
по ре ска сто па, за ко ном про пи са на из
но си 0,4 од сто, а она је са да 0,25. Ме
ђу тим, не мо же мо све сва ли ти на гра
ђа не. Што се ти че на пла те ду го ва ња 
по ре за на имо ви ну, ми тај дуг не мо
же мо на пла ћи ва ти ви ше пу та. На пла та 
ду га је јед но крат на, а ов де се сма њу је 
при ход трај но. Тач но је да и у Ми тро
ви ци по сто ји од ре ђе на ре зер ва ка да 
је у пи та њу по рез на имо ви ну. У то ку 
је ди стри бу ци ја ре ше ња за ду же ња за 
ову го ди ну, по сла то је 35.996 ре ше ња, 
на кон то га ће мо по сле тре ћег квар та
ла ура ди ти пре сек ста ња и кре ну ти са 
опо ми ња њем не са ве сних пла ти ша. 
Мо рам ре ћи да у тој ре зер ви ни је не ки 
из да шан из вор, јер Ми тров ча ни су до
ста са ве сни и до ста ре дов но из ми ру ју 
сво је по ре ске оба ве зе. Има мо не ко ли
ко ду жни ка чи ји су ду го ви ми ли он ски, 
али ка да се све то сра чу на и да ми то 
на пла ти мо, не ће мо пре ћи ци фру од 
120 ми ли о на ди на ра – ре као је Ша ро
шко вић.

Под се ти мо, уочи из бо ра 2012. го ди
не, ка да је ми ни стар фи нан си ја Мла
ђан Дин кић ја чао Ује ди ње не ре ги о не 
Ср би је, 2011. је по след њи пут про ме
њен За кон о фи нан си ра њу ло кал них 
са мо у пра ва, па је њи хов удео у по ре зу 
на за ра де по ве ћан са 40 на 80 од сто. 

Биљана Селаковић
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У про те клих де се так да
на за бе ле жен је ве
ћи број ква ро ва не го 

обич но на те ри то ри ји Гра да 
Срем ска Ми тро ви ца. Пре ко 
50 пу та су рад ни ци рад не 
је ди ни це из град ња и одр жа
ва ње во до вод не и ка на ли за
ци о не мре же ЈКП „Во до вод“ 
Срем ска Ми тро ви ца хит но 
ин тер ве ни са ли због пу ца
ња це во во да, ис ко па и за гу
ше ња. У том пе ри о ду са мо 

у Ве ли ким Ра дин ци ма три 
пу та је до шло до ква ра на 
во до вод ној мре жи. Због ста
ро сти це во во да до ква ро ва 
је до ла зи ло и у Бе ше но ву, 
Ле жи ми ру, Ла ћар ку и Срем
ској Ми тро ви ци. Еки пе ЈКП 
„Во до вод“ су не пре кид но на 
те ре ну и ин тен зив но се ра
ди на са на ци ји ква ро ва.

Где год усло ви на те ре ну 
то до зво ља ва ју, ин тер вен
ци је се ра де под при ти ском 

и не ма по тре бе за за тва ра
њем ли ни је во до снаб де ва
ња. У ре ђим слу ча је ви ма, 
уко ли ко до ђе до за сто ја, 
они су у кра ћем вре мен ском 
тра ја њу – до сат вре ме на. 

Из ЈКП „Водовод“ под се
ћају по тро ша че да ква ро ве 
на во до вод ној и ка на ли за
ци о ној мре жи, као и дру ге 
про бле ме мо гу при ја ви ти на 
број те ле фо на 626200.

М. Н.

ЈКП „ВО ДО ВОД“ СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Уче ста ли ква ро ви не
ути чу на во до снаб де ва ње

ШИД

О ми грант ској 
кри зи

У окви ру кон фе рен ци је 
по ред ја ча ња ме диј ске све сти, 
но ви нар ске ети ке и уна пре ђе
ња но ви нар ских стан дар да, 
ини ци ра но је осни ва ње Цен
тра за ко му ни ка ци ју о кри зним 
си ту а ци ја ма, ко ја би тре ба ло 
да рас по ла же свим ре ле вант
ним ин фор ма ци ја ма и ко ји би 
био кре ди би лан из вор ин фор
ма ци ја за све циљ не јав но сти.

Фон да ци ја „Ана и Вла де 
Ди вац“ у са рад њи са Аме рич
ком аген ци јом за ме ђу на род ни 
раз вој, ор га ни зо ва ла је 20. ју на 
у Бе о гра ду де ба ту о ак ту ел ној 
ми грант ској кри зи. Оп шти ну 
Шид пред ста вљао је за ме ник 
пред сед ни ка Оп шти не Зо ран 
Се ме но вић, ко ји је са при сут
ни ма по де лио шидска ис ку ства 
ве за на за из бе глич ку кри зу.

По ред пред став ни ка шид
ске оп шти не, у де ба ти су уче
ство ва ли и пред став ни ци 
оп шти на Сје ни ца, Ту тин, 
Ди ми тров град, Пре ше во и 
Су бо ти ца. Овом при ли ком 
по ме ну те оп шти не пот пи са ле 
су Ме мо ран дум о са рад њи и 
ти ме озва ни чи ле уче шће у 
про јек ту „По др шка ло кал ним 
за јед ни ца ма у од го во ру на 
из бе глич ку кри зу“. 

Уче сни ци па не ла би ли су 
аме рич ки ам ба са дор Кајл Рен
долф Скот, Ханс Фри дрих 
Шо дер, шеф пред став ни штва 
Ви со ког ко ме са ри ја та Ује ди
ње них на ци ја за из бе гли це у 
Ср би ји, Не над Ива ни ше вић, 
др жав ни се кре тар, Вла ди мир 
Цу цић, ко ме сар за из бе гли це и 
ми гра ци је Ре пу бли ке Ср би је и 
Ана Ди вац, пред сед ница 
Управ ног од бо ра Фон да ци је 
„Ана и Вла де Ди вац“.

На кон фе рен ци ји о из ве
шта ва њу у кри зним си ту а ци ја
ма, ко ју је спро вео Бал кан 
ме ди ја тим, под по кро ви тељ
ством Град ске упра ве за кул
ту ру Гра да Но вог Са да, 
учествовао је по моћ ник пред
сед ни ка Оп шти не Шид Иви ца 
Јо вић.

На кон фе рен ци ји су по ред 
Иви це Јо ви ћа, као из ла га ча, 
уче ство ва ли и Оли ве ра Јо ви
ће вић, но ви нар РТСа, Пре
драг Ма рић, на чел ник Сек то ра 
за ван ред не си ту а ци је МУПа 
Ср би је, Јо жеф Клем, по моћ
ник ди рек то ра про гра ма за 
ин фор ма тив ни про грам Ра дио 
– те ле ви зи је Вој во ди не, Ве сна 
Опав ски, кон сул тат ки ња за 
ди ги тал не ко му ни ка ци је. 

М. З.

Снаб де ва ње во дом 
жи те ља рум ске и 
ири шке оп шти не у 

вре ме ових ви со ких тем пе
ра ту ра је за до во ља ва ју ће, 
али мо же до ћи, по вре ме но, 
до про бле ма ако гра ђа ни 
бу ду ко ри сти ли во ду за за
ли ва ње ба шти, трав ња ка и 
за пу ње ње ба зе на.

 Ово се по го то во од но
си на ви ше де ло ве ири шке 
оп шти не. Би ло би до бро да 
има и ви ше во де, али смо 
ли ми ти ра ни по сто је ћом 
во до вод ном мре жом  ка
же ди рек тор ЈП „Во до вод“ 
Сло бо дан Ста нић.

Ово јав но пред у зе ће ће 
у сеп тем бру пу сти ти у рад 
још два бу на ра и та ко по ве
ћа ти за че твр ти ну ко ли чи ну 

во де на из во ри шти ма. 
 У Јар ку је из бу шен је дан 

бу нар, ње го во опре ма ње је 
већ по че ло, а за дру ги смо 
рас пи са ли јав ну на бав ку. 
Рум ска оп шти на и Ре пу бли
ка су нам да ли за бу ше ње 
бу на ра 100.000 евра. Сред
ства за опре ма ње оба бу
на ра из но се осам ми ли о на 
ди на ра и то ми фи нан си ра
мо  ис ти че ди рек тор Ста
нић.

Иако је про шлу го ди ну за
вр шио са гу бит ком од три 
ми ли о на ди на ра, по сле ди
ца от пи си ва ња ин ди рект
них ду го ва ња, ру ко вод ство 
„Во до во да“ је до би ло по зи
тив не оце не за свој рад и 
по ли ти ку во ђе ња фир ме, а 
ди рек тор ис ти че да ће по

ку ша ти да већ у овој го ди ни 
по слу ју са до бит ком. 

 Не ма мо ду го ва ња пре
ма дру гим фир ма ма, сва 
на ша ду го ва ња из ми ру је мо 
и пре за кон ски про пи са
ног ро ка, углав ном у ро ку 
од ме сец да на, а у сва ком 
тре нут ку има мо до де се
так ми ли о на не у тро ше них 
сред ста ва на свом ра чу ну  
ре као је за на ше но ви не вр
ши лац ду жно сти ди рек то ра 
Сло бо дан Ста нић. 

С. Џ.

ЈП „ВО ДО ВОД“ РУ МА

Но ви бу на ри
у сеп тем бру

Сло бо дан Ста нић,
ди рек тор ЈП „Во до вод“
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Про шле не де ље у Ши ду су 
по ста вље ни ле же ћи по ли
цај ци, а у то ку су и ра до ви 

на пре свла че њу ас фал та и са
ни ра ња удар них ру па у по је ди
ним ули ца ма у Ши ду. Сред ства 
за ове на ме не, пре ма ре чи ма 
ди рек то ра Јав ног пред у зе ћа за 
стам бе не услу ге и гра ђе вин ско 
земљиште Алек сан дра Јо ва но
вића, обез бе ђе на су де лом из 
по кра јин ског бу џе та, а је дан део 
из дво јен је из оп штин ског бу џе
та.

 Што се ти че ра до ва на обез
бе ђи ва њу без бед но сти де це 
у са о бра ћа ју, про те кле не де
ље смо по ста ви ли три ле же ћа 
по ли цај ца у бли зи ни вр ти ћа у 
Ши ду, а све у ци љу ка ко би се 
ма ли ша ни мо гли без бед но кре
та ти на свом пу ту од ку ће до 
шко ле. У на ред ном пе ри о ду 
ће мо на ста ви ти ра до ве и у дру
гим де ло ви ма гра да, а у пла ну 
нам је да по ста ви мо са о бра ћај
ну сиг на ли за ци ју и још не ко ли

ко ле же ћих по ли ца ја ца у гра ду. 
Пла ни ра мо да уче ству је мо на 
од ре ђе ним про јек ти ма ка ко би 
на ста ви ли ра до ве на це лој те
ри то ри ји Ши да, а уко ли ко не 
до би је мо сред ства од ви ших ин
стан ци, сред ства за те на ме не 
ће мо обез бе ди ти са ми  ис ти че 
Јо ва но вић.

Ас фал ти ра ње ули ца и са ни
ра ње удар них ру па ура ђе но је у 
ули ца ма Мај ке Је вро си ме, Вељ
ка Вла хо ви ћа и у Но вој 4. Ра до
ви у оста лим ули ца ма у Ши ду су 
у то ку.

 На ста вља мо и са ра до ви
ма на из ра ди но ве ко ло во зне 
кон струк ци је у со ка ку ко ји спа ја 
Омла дин ску и Ули цу Мак си ма 
Гор ког и упо ре ди мо ра ди мо на 
про ши ре њу Ули це Злат ка Шнај
де ра и ре ша ва њу про бле ма 
ат мос фер ске од вод ње, с об зи
ром на про бле ме ко је смо има
ли у овој ули ци то ком не дав них 
обил них па да ви на. На кон тих 
ра до ва, усле ди ће пре свла че ње 

ули ца и кр пље ње удар них ру
па на це лој те ри то ри ји оп шти не 
Шид а по том уре ђе ње На се ља 
Ис ток, уре ђе ње пар кинг про сто
ра  на во ди Јо ва но вић.

Ка ко ис ти че Александар Јо ва
но вић, ра до ви на уре ђе њу пут не 
ин фра струк ту ре на ста ви ће се и 
у на ред ном пе ри о ду. За сле де ћу 
го ди ну у пла ну је про јек то ва ње 
и са на ци ја Ули це Ма ти је Гуп ца 
као и дру гих ули ца у ко ји ма гра
ђа ни че сто има ју про бле ма са 
ат мос фер ском од вод њом, али 
и са на ци ја ко ло во за, ко ји су у 
веома ло шем ста њу. М. Н.

РА ДО ВИ У ШИ ДУ

Ле же ћи по ли цај ци
и ас фал ти ра не ули це

Ле же ћи по ли цај ци код вр ти ћа

Ас фал ти ра не ули це у На се љу Ис ток

Алек сан дар Јо ва но вић, 
ди рек тор Стам бе ног 

ШИД

Са рад ња
са Ру си ни ма

За вод за кул ту ру вој во ђан
ских Ру си на и пред став ни ци 
На ци о нал ног са ве та Ру си на, 
по се ти ли су оп шти ну Шид про
шлог пет ка, 8. ју ла, где су раз
го ва ра ли са пред сед ни ком 
Оп шти не Пре дра гом Ву ко ви
ћем.

Том при ли ком ди рек тор 
За во да за кул ту ру Сер геј 
Та маш и пред сед ник Оп шти не 
Шид Пре драг Ву ко вић пот пи
са ли су про то кол за ме ђу соб ну 
са рад њу из ме ђу Оп шти не Шид 
и За во да за кул ту ру вој во ђан
ских Ру си на, а у ци љу ре а ли
за ци је за јед нич ких пројеката 
из обла сти кул ту ре.

Ак це нат је дат на за јед нич ко 
обе ле жа ва ње На ци о нал ног 
пра зни ка Ру си на у Ср би ји, ко ји 
ће се 14. ја ну а ра 2017. го ди не 
обе ле жи ти у Би кић До лу.

До го во ре но је и да ма ни фе
ста ци ја „Ме ло ди је Ру ског дво
ра“, ко ја се одр жа ва по чет ком 
сеп тем бра у Ши ду уђе у ка лен
дар кул тур них де ша ва ња 
оп шти не Шид. М. З. 

РУ МА

Тре нер ке
на по клон

Цр ве ни крст Ру ма на ста вља 
до бру са рад њу са Днев ним 
бо рав ком за де цу и мла де са 
смет ња ма у раз во ју Цен тра за 
со ци јал ни рад. 

Реч је о ре а ли за ци ји још јед
не ху ма ни тар не ак ци је, а ко ри
сни ци Днев ног бо рав ка су на 
по клон до би ли но ве тре нер ке.

У са рад њи Днев ног  бо рав ка 
и Цр ве ног кр ста ор га ни зо ван је 
и јед но днев ни из лет ко ри сни
ка. Они су 4. ју ла по се ти ли 
ма на стир Ма ла Ре ме та и камп 
за хи по те ра пи ју. По сле то га, 
ко ри сни ци и њи хо ви ро ди те
љи, за јед но са за по сле ни ма у 
Днев ном бо рав ку, као и во лон
те ри ма Цр ве ног кр ста су ужи
ва ли у дру же њу на Фру шкој 
го ри.
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ЂУ РА МАН ДИ Ћ, НА ЧЕЛ НИ К ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Паника у „Малом 
Амстердаму“

На чел ник По ли циј ске упра ве Срем ска Ми тро ви ца Ђу ра Ман дић

ПУТЕВИ ДРОГЕ (1)

Зашто је Полицијска 
управа Сремска 
Митровица ду пло
успе шни ја по питању 
борбе против 
наркотика у од но су
на време од пре
две го ди не
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Кад се при се ти мо не ких тра ги ко
мич них по ли циј ских са оп ште ња 
по пут уло ва јед не та бле те ек ста

зи ја на кон цер ту Red Hot Chi li Pep pers 
у Ин ђи ји на ко јем је при су ство ва ло 
без ма ло 100.000 љу ди, тре ба ло би да 
бу де мо све сни да се да нас озбиљ ни је 
ра ди по пи та њу су зби ја ња нар ко би зни
са. 

То ком пр вих шест ме се ци те ку ће 
го ди не, из ме ђу оста лог, от кри ве не су 
три ла бо ра то ри је за уз гој ма ри ху а не у 
ве штач ким усло ви ма на те ри то ри ји 
Сре ма.

За ин те ре со ва ни за ак тив но сти при
пад ни ка По ли циј ске упра ве у Срем ској 
Ми тро ви ци на по љу раз би ја ња по сло
ва са нар ко ти ци ма, раз го ва ра ли смо са 
на чел ни ком Ђу ром Ман ди ћем, ко ји је 
на том по ло жа ју од ма ја 2015. го ди не. 

М НО ВИ НЕ: У ко јој ме ри је рад 
срем ске по ли ци је на по љу су зби ја
ња по сло ва ња нар ко ти ци ма ефи ка
сни ји у овом тре нут ку у од но су на 
2014. го ди ну?

ЂУ РА МАН ДИЋ: Ја сам на чел ник од 
ма ја 2015. го ди не, а што се ти че 2014. 
го ди не, она је би ла до бра што се ти че 
ко ли чи не за пле на. По себ ним ме то да
ма до шли смо у овом тре нут ку до то га 
да се обим кри ми на ла у тој гра ни на 
те ри то ри ји Сре ма пре по ло вио.

Ко ли ко је бит на по ли тич ка во ља 
ка да је у пи та њу су зби ја ње кри ми
на ла, не са мо у нар ко гра ни, не го 
уоп ште? Да ли има те од ре ше не ру ке 
или из ве сна огра ни че ња?

Шта ви ше, има мо под стрек и тен зи ју 
усме ре не од стра не љу ди ко ји ру ко во
де Ми ни стар ством уну тра шњих по сло
ва. По сто ји из ра зи та ре ше ност ка да је 
у пи та њу об ра чун са под зе мљем. У 
сво јој ка ри је ри ни ка да ни сам до шао у 
си ту а ци ју да се на ме не вр ши при ти
сак у сми слу про тек ци је, а био сам 
ста ре ши на у три си сте ма. То да ље 
им пли ци ра да би ми си гур но не ко до 
са да за ме рио да сам ика да у свом 
рад ном ве ку за шти тио не ког ко је пре
кр шио за кон.

 
Ни је бе зна чај на чи ње ни ца да сте 

за не ко ли ко ме се ци от кри ли чак три 
ла бо ра то ри је адап ти ра не за уз гој 
ма ри ху а не. Не рет ко мо же да се чу је 
да по је дин це у та квој де лат но сти 
из да пре ви сок ра чун за стру ју. О 
ка квим ме ха ни зми ма се за пра во 
ра ди ка да је у пи та њу рас крин ка ва
ње ова квог об ли ка не ле гал не ак тив
но сти?

Љу де ко ји про из во де ма ри ху а ну у 
адап ти ра ним ла бо ра то ри ја ма не из да 
увек ви сок ра чун за стру ју. Да нас сва ко 
мо же да ста ви че ти ри па нел не пло че и 
ра чун за стру ју је ну ла у том слу ча ју. 
Ка сни је, ка да ми не ким дру гим ме то
да ма до зна мо да је не ко осум њи чен, 
ка да не ким дру гим ства ри ма скре не 
па жњу на се бе, у про це су до ка зи ва ња 
ис тра жи мо и не ке дру ге чи ње ни це. 
Тер мо ви зиј ска ка ме ра је ефи ка сна и 
мо же да сни ми иси ја ва ње то пло те. За 

про из вод њу ма ри ху а не у ве штач ким 
усло ви ма по треб не су ве ли ке ко ли чи
не то пло те и све тло сти. Про блем је 
про на ћи сат ко ји по ка зу је енорм ну 
ко ли чи ну елек трич не енер ги је и ку ћу 
где иси ја ва ве ли ка ко ли чи на то пло те. 
То је сте ин ди ка ци ја, али не мо ра да 
бу де. Про из во ђа чи по ста вља ју ве ли ке 
ко ли чи не то плот них изо ла то ра, јер им 
је циљ да сма ње тро шко ве у про це су 
про из вод ње. У по след ње вре ме, за 
про из вод њу ма ри ху а не ко ри сте се 
за ба че ни са ла ши, ку ће и ви кен ди це, 
што је њи ма ве о ма ин те ре сант но, а 
по ли ци ји ма ње до ступ но у сми слу 
фре квен ци је. Оног ко ји се од лу чи да 
на пра ви ла бо ра то ри ју за про из вод њу 
ма ри ху а не, че ка ју ве ли ки тро шко ви и 
он се тру ди да ми ни ми зи ра ри зик да 
бу де от кри вен. По ред та квог кри ми
нал ног де ла, у фо кус до ла зе и дру га, 
као што је кра ђа елек трич не енер ги је. 
За и ста, до вољ но је при су ство елек
три ча ра ко ји би стру ју усме рио та ко да 
за о би ђе бро ји ло. У ве зи по след ње три 
ла бо ра то ри је ко је смо от кри ли, сви 
осум њи че ни су кра ли елек трич ну 
енер ги ју.

Уко ли ко би у Ср би ји до шло до 
пот пу не ле га ли за ци је ма ри ху а не, 
да кле, не са мо у ме ди цин ске свр хе, 
у ко јој ме ри би по сао по ли ци је био 
олак шан у окви ру бор бе про тив 
нар ко би зни са? Од но сно, ако би 
по ста ла пот пу но ле гал на, у ко ли ком 
про цен ту би се сма њио кри ми нал у 
нар ко гра ни?

Ми слим да до пот пу не ле га ли за ци је 
ов де не ће до ћи. Без об зи ра на сна гу 
ло би ја ко ји про па ги ра ју ту при чу, ипак 
је чи ње ни ца да у обич ном све ту, нај
ма ње љу ди ко ји ко ри сте те опи ја те 
спа да ју у жр тве нај те жих бо ле сти за 
ко је се сма тра да се ле че упра во тим 
опи ја ти ма. Е сад, ако би се до след но 
спро ве ла це ла прак са ле че ња љу ди 
ка на би сом, он да би та ква ма ри ху а на 
би ла про из ве де на у кон тро ли са ним 
усло ви ма. С дру ге стра не, увек мо же 
да до ђе до зло у по тре бе и те шко је 
од го во ри ти на пра ви на чин на ово 
пи та ње. 

На ули ци се сте као ути сак да не 
по сто ји „пра ва“ во ља да се др жа ва 
об ра чу на са нар ко би зни сом, јер 
не ма ли број љу ди сма тра да се у 
нај ве ћој ме ри сло бо де ли ша ва ју 
мла ди, со ци јал ни слу ча је ви, ко ји су 
са мо по след ња ка ри ка у лан цу, те да 
се хап ше њем та квих, за пра во, не 
ме ња ни ка ква сли ка кад је по сао са 
нар ко ти ци ма у пи та њу. Ка кав је Ваш 
став?

Кад упо ре ди те не ке ра ни је до га ђа је, 
као што су уло ви од јед не (1) та бле те 
ек ста зи ја на рок кон цер ту у Сре му на 
ко јем је при су ство ва ло 100.000 љу ди, 
са чи ње ни цом да смо ми на те ри то ри ји 
Сре ма от кри ли три ла бо ра то ри је за 
про из вод њу ма ри ху а не, он да то го во ри 
са свим дру га чи ју ствар. Да ље, ви ди те 
по ко ли чи ни про из ве де не биљ не ма те

На ла зи мо се
у јед ном вр ло

зна чај ном
без бе до но сном

окру же њу ве ли ких 
град ских цен та ра. 
Кроз те ри то ри ју

Сре ма про ла зе два
аутопу та ко ји су

сре до кра ћа од
глав них под руч ја
где се про из во де 

нар ко ти ци, до оних 
под руч ја где они

за вр ша ва ју
нај про фи та бил ни је

По сто ји из ра зи та 
ре ше ност ка да је

у пи та њу об ра чун са 
под зе мљем. У сво јој 

ка ри је ри ни ка да 
ни сам до шао у
си ту а ци ју да се
на ме не вр ши

при ти сак у сми слу 
про тек ци је. То да ље 

им пли ци ра да би
ми си гур но не ко
до са да за ме рио

да сам ика да
за шти тио не ког ко
је пре кр шио за кон
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ри је ко ја је раз ли ка из ме ђу 2014. го ди
не и пр вих шест ме се ци ове го ди не. С 
об зи ром да су за нас ин те ре сант ни сви 
они ко ји се сум њи че за про из вод њу и 
пре про да ју нар ко ти ка, а за Суд су 
ин те ре сант ни они ко ји мо гу би ти до ка
за но осу ђе ни, по ли ци ја про ве ра ва све 
ин фор ма ци је и сум ње ко је се, на кон 
из вр ше них про ве ра, мо гу по ка за ти 
оправ да ни ма. До ше фа нај те же мо же 
да се до ђе, јер он ни ти про из во ди ни ти 
про да је. Хи је рар хи ја је пи ра ми дал на. 
На кра ју се до ђе до тог со ци јал ног слу
ча ја, по след њег у лан цу. Ми кад оде мо 
да га ли ши мо сло бо де, то ура ди мо јер 
смо у том тре нут ку код ње га про на шли 
нар ко тик, ва гу, спи сак ду жни ка, па све 
то при ло жи мо Су ду, ко ји га ока рак те ри
ше као ди ле ра. Кад га пи та мо ко му је 
про дао, ту је углав ном крај при че због 
стра ха од од ма зде. Е сад, кад „пад не“ 
јед на ла бо ра то ри ја, он да то не ма ве зе 
са тим не ким ко ји је по след њи у лан цу. 
Ствар је чи ста, има мо про из во ђа ча 
ве ли ке ко ли чи не. За нас је он ка пи та
лац и још нам са мо тре ба онај из над 
ње га.

Одав но је по пу ла ран из раз „дру
ка ра“ ко ји пред ста вља у овом кон
тек сту улич ног пот ка зи ва ча. Ме ђу 

Ста ти сти ка
 Од ја ну а ра до кра ја ма ја 2016. 

го ди не, на под руч ју По ли циј ске упра
ве у Срем ској Ми тро ви ци је ре а ли зо
ва но укуп но 55 за пле на опој них дро
га. 

Од у зе то је укуп но око 75.743 гра ма, 
80 ми ли ли та ра и 1483 ко ма да опој не 
дро ге, од че га нај ви ше ма ри ху а не  
75.465 гра ма, 115 гра ма ам фе та ми на, 
91 грам ха ши ша и 36 гра ма хе ро и на.

От кри ве не су 3 ла бо ра то ри је за 
уз гој ма ри ху а не у ве штач ким усло ви
ма, са 996 ста бљи ка ин диј ске ко но
пље.

Под не то је 47 кри вич них при ја ва за 
48 кри вич них де ла, про тив 51 осо бе, 
од ко јих су 28 др жа вља ни Ср би је, а 
23 стра ни др жа вља ни. Ме ђу њи ма је 
20 ста ро сти пре ко 36 го ди не, 18 ста
ро сти из ме ђу 2635 го ди на а 13 ста
ро сти ис под 25 го ди на. 

Пре ма 15 осо ба је при ме ње но 
по ли циј ско хап ше ње, а за 11 је од ре
ђе но за др жа ва ње до 48 ча со ва. Про
тив 25 су кри вич не при ја ве под не те у 
ре дов ном по ступ ку. 

У то ку ју на ове го ди не, ре а ли зо ва но 
је 13 за пле на, ме ђу ко ји ма је нај ве ћа 
на Гра нич ном пре ла зу Ба тров ци ка да 
је про на ђе но око 4 ки ло гра ма ма ри
ху а не.

 У 2015. го ди ни, на под руч ју По ли
циј ске упра ве у Срем ској Ми тро ви ци 
је ре а ли зо ва на 191 за пле на опој них 

дро га, за 40 ви ше не го 2014. го ди не. 
От кри ве на су 182 кри вич на де ла у 
ве зи са дро гом, за 28 ви ше не го 
2014. го ди не. 

Oду зе то je 62.815,32 гра ма, 556 
ми ли ли та ра опој не дро ге и 948 та бле
та са ли сте опој них дро га. От кри ве не 
су 3 ла бо ра то ри је за уз гој ма ри ху а не 
у ве штач ким усло ви ма, осам за са да 
ка на би са са 421 ста бљи ком и 75 
по лу о су ше них де ло ва  биљ ке. 

За кри вич на де ла у ве зи са дро гом, 
под не та је 151 кри вич на при ја ва про
тив 160 осо ба. За 42 осо бе је од ре ђе
но за др жа ва ње до 48 ча со ва. 

 У 2014. го ди ни, је од у зе то 24.626 
гра ма и 79 ми ли ли та ра опој не дро ге и 
3679 та бле та са ли сте опој них дро га.

Те жа кри вич на де ла
у 2016. го ди ни

 От кри ве на ла бо ра то ри ја у Вој ки са 
636 ста бљи ка ин диј ске ко но пље и 
ра ди о ни ца на под руч ју Ру ме са ве ћом 
ко ли чи ни ном елек трич не и дру ге 
опре ме нео п ход не за уз гој ин диј ске 
ко но пље у кон тро ли са ним усло ви ма. 

 про на ђе на ла бо ра то ри ја на под
руч ју Ин ђи је за уз гој ма ри ху а не у кон
тро ли са ним усло ви ма, са 352 биљ ке 
ин диј ске ко но пље, по лу а у то мат ска 
пу шка и пи штољ „те те јац“ са 2 окви ра 

и 15 ме та ка, у не ле гал ном по се ду. 
 у Срем ској Ми тро ви ци от кри ве на 

ла бо ра то ри ја за уз гој ма ри ху а не у 
кон тро ли са ним усло ви ма, са свом 
пра те ћом опре мом и 8 сак си ја са тек 
за са ђе ним биљ ка ма, се мен ке ма ри
ху а не и око 152.000 ди на ра за ко је се 
сум ња да по ти чу од про да је опој не 
дро ге. 

 на Гра нич ном пре ла зу Ба тров ци је 
про на ђе но око 4 ки ло гра ма ма ри ху а
не ко ја је би ла са кри ве на у ре зер вном 
точ ку.

 у јед ном ста ну у Срем ској Ми тро
ви ци про на ђе но 7 па ке ти ћа ма ри ху а
не те жи не 550,8 гра ма и две ди ги тал
не ва ге за пре ци зно ме ре ње. 

Те жа кри вич на де ла
у 2015. го ди ни

 У Ин ђи ји за пле ње но 908,7 гра ма 
биљ не ма те ри је сум њи ве на ма ри ху
а ну, ло ми ли цу за сканк и па ко ва ње 
ри зли

 у Ин ђи ји на та ва ну при ват не ку ће 
от кри ве на ми ни ла бо ра то ри ја за уз гој 
ма ри ху а не у ве штач ким усло ви ма. 
На ђе не ке си це хе ро и на и ма ри ху а не 
и при бор за узи ма ње дро ге. 

 у ата ру Ја ска код Ири га, от кри вен 
за сад ка на бис са ти ве од 48 би ља ка 

 на под руч ју Срем ске Ми тро ви це 
ухап ше на тро чла на ор га ни зо ва на 
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осо ба ма ко је се ба ве сит ним нар ко 
ди лом при мет но је не за до вољ ство, 
од но сно став да је до вољ но би ти 
ту жи ба ба и има ти про ход ност на 
ули ци, сло бо ду тр го ви не нар ко ти
ци ма, од но сно да је то на гра да за 
пот ка зи ва ње оста лих, или ма кар 
нов ча на на кна да за услу гу, уко ли ко 
те осо бе не ма ју ве зе са ди лер ским 
по слом. Ко ли ко има љу ди ко ји на тај 
на чин, као пот ка зи ва чи, не сме та но 
оба вља ју про тив за ко ни те де лат но
сти на те ри то ри ји Сре ма?

Ми не ма мо фонд за та кву вр сту 
услу га. Ге не рал но, код нас у Ср би ји то 
не по сто ји. У на шем за ко ну не по сто је 
про во ци ра на кри вич на де ла, да при
бли жим, до ђе по ли ца јац у ци ви лу, 
по ну ди по сао, овај при хва ти и истог 
мо мен та бу де ли шен сло бо де. Та кве 
ства ри код нас не по сто је и то при ча ју 
љу ди на ба зи нео ба ве ште но сти. Чи ње
ни ца је да љу ди ви де не ке при во ђе не 
осо бе ка ко из ла зе на сло бо ду већ сле
де ћи дан и до но се за кључ ке о ње му 
као пот ка зи ва чу. У то ку суд ског про це
са, ви ше пу та се пре по ло ви број осум
њи че них, нај ви ше због не до стат ка 
до ка за, док на кра ју од ви ше сто ти на 
осум њи че них оста не не ко ли ко за из др
жа ва ње за твор ске ка зне, због че га се 
мо жда и сти че ути сак да је не ко при ви

ле го ван, али твр дим да при ви ле го ва
них не ма и да ни ко ни је крив док се не 
до ка же су прот но.

Ме ђу сит ним ди ле ри ма, нај ви ше, 
из ра же на је па ра но ја у ве зи с тим да 
се сва ки „сум њи ви“ те ле фон при
слу шку је. Да ли је то исти на, уко ли
ко се узме у об зир да би при слу шки
ва ње јед ног мо бил ног уре ђа ја ве ро
ват но ко шта ло ви ше не го што из но
си ме сеч на за ра да јед ног ди ле ра? 
Уко ли ко је исти на да је то прак са, 
ре ци те ми ко ли ко се та квих уре ђа ја 
при слу шку је на те ри то ри ји Сре ма, а 
ко ли ко у Гра ду Срем ска Ми тро ви ца?

Кад је по чео про цес до ка зи ва ња 
кри вич них де ла и зло у по тре ба спе ци
јал ним ис тра жним ме то да ма, над зи ра
њем ко му ни ка ци је, тај ним сни ма њи ма 
и оста ло, пр ва ствар ко ја је ура ђе на 
је сте до во ђе ње тих ме то да у нај твр ђе 
и нај стр о же мо гу ће окви ре. За и ста, у 
Ср би ји по сто је ин сти ту ти ко ји се ти ме 
ба ве. Ка да би би ло ко ме од нас па ло 
на па мет да не са мо без одо бре ња 
Су да, већ на ред бе истог, спро во ди 
та кве ме то де, тај би се сам из ло жио 
ри зи ку од ви ше го ди шње за твор ске 
ка зне. У стар ту, та ко не што је ап со лут
но ис кљу че но. Ин сти ту ци је По ве ре ни
ка за ин фор ма ци је од јав ног зна ча ја и 

за шти ту по да та ка о лич но сти и 
За штит ни ка гра ђа на су две ин сти ту ци
је ко је у сва ком тре нут ку мо гу да за ку
ца ју на мо ја вра та и ја бих мо рао да 
од го во рим на сва њи хо ва пи та ња и да 
им дам мо гућ ност да оства ре увид у 
све на ше пред ме те, па чак и у те ко је 
во ди мо као спе ци јал не ис тра жне ме то
де. То је чи ста фа ма, јер је дан мо бил
ни те ле фон мно го лак ше и ефи ка сни је 
мо же да кон тро ли ше и пра ти мре жни 
опе ра тер не го по ли ци ја. Ми да би та ко 
не што ура ди ли, мо ра ли би од њих да 
тра жи мо да то ура де за нас, по на ред
би Су да. Да кле, мо ра ли би да по ка же
мо на ред бу Су да, зах тев и уз све то, о 
свим тим рад ња ма ко је би спро во ди ли 
мо ра ли би да оба ве шта ва мо ту жи о ца. 
То ли ко је тру да уло же но да се ус по
ста ве та кви кри те ри ју ми, да је то чак 
мо жда оти шло и у не ку дру гу крај ност. 
Да кле, у пи та њу је чи ста из ми шљо ти
на и па ра но ја.

Кад се упо ре ди са Ла за рев цем, 
где су ме шта ни има ли не сва ки да
шњи про блем са нар ко ди ле ри ма, 
па су се и са ми удру жи ва ли, јер 
по ли ци ја ни је би ла за ин те ре со ва на, 
да ли Срем ска Ми тро ви ца и да ље 
ва жи за је дан од нај кри тич ни јих гра
до ва на нар ко ма пи Ср би је? Да ли је 
Срем ска Ми тро ви ца и да ље „Ма ли 
Ам стер дам“ и ко ли ко је срем ска 
ре ги ја зна чај на за нар ко дил у по ре
ђе њу са оста лим ре ги ја ма у Ср би ји?

Те ри то ри ја Сре ма је вр ло ин те ре
сант на. На ла зи мо се у јед ном вр ло 
зна чај ном без бе до но сном окру же њу 
ве ли ких град ских цен та ра, ко ји са мим 
тим пред ста вља ју сре ди ну где је раз
вој ова кве вр сте кри ми на ла ве о ма 
из ра жен. Реч је о Бе о гра ду, Но вом 
Са ду и Шап цу. Кроз те ри то ри ју Сре ма 
про ла зе два аутопу та ко ји су сре до
кра ћа од глав них под руч ја где се про
из во де нар ко ти ци, до оних под руч ја 
где они за вр ша ва ју нај про фи та бил ни
је. Ка ко ра сте ри зик у тран спор ту, та ко 
ра сте и це на нар ко ти ка. Нај јеф ти ни ји 
је у Па ки ста ну, а ка ко је по шиљ ка све 
бли жа, ре ци мо, Хо лан ди ји, та ко сва
ким ки ло ме тром це на ра сте, јер се 
по ве ћа ва ри зик. Гра нич ни пре лаз 
Ба тров ци го ди на ма уна зад је пре лаз 
са нај ве ћим бро јем ре ги стро ва них 
пре ла за ка ро ба, пут ни ка и пр тља га. 
Све што уђе у Ср би ју, углав ном иза ђе 
на Ба тров ци ма. Ина че, кре а тив ност 
љу ди ко ји пре но се та сред ства је не ве
ро ват ног оп се га, они се до ви ја ју на 
нај ра зли чи ти је мо гу ће на чи не. Ре пу
бли ка Ср би ја је обез бе ди ла мо дер не 
тех но ло ги је за су зби ја ња ове гра не 
кри ми на ла на гра нич ним пре ла зи ма, а 
ве ли ку ефи ка сност по ка зу ју и об у че ни 
пси. До ми шља ти швер це ри ко ри сте 
углав ном ја ке за чин ске ми ри се, не би 
ли за ва ра ли траг ко ји во ди до нар ко ти
ка, али сви ин тен зив ни ми ри си ко ји се 
ре ги стру ју, са ми по се би су при лич но 
сум њи ви и та ква ли ца под ле жу про ве
ри пр тља га.

Алек сан дар Ћо сић
(Крај у следећем броју)

кри ми нал на гру па ко ја се те ре ти за 
кри вич но де ло нео вла шће на про из
вод ња и ста вља ње у про мет опој них 
дро га и от кри ве на два за са да ин диј
ске ко но пље (ма ри ху а не), са 250 ста
бљи ка ви си не од 80 до 250 цен ти ме
та ра. На ђе но је 75 по лу о су ше них 
де ло ва ин диј ске ко но пље,  ви си не од 
50 до 100 цен ти ме та ра, 120 гра ма 
ма ри ху а не, 5.145 евра, 65.000 ди на
ра и 100 до ла ра за ко је се сум ња да 
по ти чу од про да је дро ге, 2 ауто мо би
ла и ску тер за ко је се сум ња да су 
ко ри ште ни за пре воз дро ге, и 23 пса 
ра се „пит бул“, чи ји је уз гој за бра њен 
на под руч ју Гра да Срем ска Ми тро ви
ца, ма ло ка ли бар ска пу шка и 16 ме та
ка у не ле гал ном по се ду.

 у пре тре су ста на у Ру ми за пле ње
но 112 па ке ти ћа ам фе та ми на, 48 
та бле та ек ста зи ја, ди ги тал на ва гу за 
пре ци зно ме ре ње и 50.000 ди на ра за 

ко је се сум ња да по ти че од про да је 
нар ко ти ка

 у ста ну у Срем ској Ми тро ви ци је 
за пле ње но 45 па ке ти ћа хе ро и на

 у ку ћи на под руч ју Ру ме, на ђе но 
7.420 гра ма ма ри ху а не

 У Пе ћин ци ма за пле ње но 1 ки ло
грам ма ри ху а не

 на под руч ју Ин ђи је про на ђе не 
ста бљи ке ин диј ске ко но пље те жи не 
око се дам ки ло гра ма 

 на 3 ло ка ци је у Ста рој Па зо ви, 
за пле ње но 500 гра ма ма ри ху а не, 69 
сад ни ца ка на би са, 20 гра ма спи да.

 у Срем ској Ми тро ви ци про на ђе на 
ла бо ра то ри ја за про из вод њу ма ри ху
а не у ве штач ким усло ви ма, 45 ста
бљи ка ка на би са 50 се мен ки ма ри ху
а не и 207 гра ма са су ше не биљ не 
ма те ри је сум њи ве на ма ри ху а ну, 
ди ги тал на ва ги ца и ло вач ка пу шка у 
не ле гал ном по се ду.

Заплена наркотика
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НА СЕД НИ ЦИ СКУП ШТИ НЕ ОП ШТИ НЕ УСВО ЈЕН РЕ БА ЛАНС БУ ЏЕ ТА

Из град ња ка на ли за ци је у 
рад ној зо ни у Ши ма нов ци ма 

На сед ни ци Скуп шти не оп шти не 
Пе ћин ци, ко ја је одр жа на про шлог 
пет ка, 8. ју ла, ве ћи ном од бор нич ких 

гла со ва усво јен је ре ба ланс бу џе та за 2016. 
го ди ну. Ка ко је по ја снио Де јан Жи ва но вић, 
по моћ ник пред сед ни це Оп шти не Пе ћин ци 
реч је о тех нич ком ре ба лан су, ко јим се не 
ме ња ви си на при хо да и рас хо да, већ се 
ме ња струк ту ра рас хо да на две по зи ци је. 
Буџет Општине Пећинци и након ребаланса 
износи 2.032.886.812 динара.

 Од 100 ми ли о на ди на ра на ме ње них 
Ди рек ци ји за из град њу оп шти не Пе ћин ци, 
за из град њу тре ће фа зе во до вод не и ка на
ли за ци о не мре же у ју жној рад ној зо ни 
Ши ма нов ци, 20.500.000 ди на ра пре ба че но 
је на две но ве по зи ци је Оп штин ске упра ве, 
од ко јих је 20 ми ли о на на ме ње но из град њи 
ка на ли за ци је у ју жној рад ној зо ни Ши ма

нов ци, а 500.000 за про јект но фи нан си ра
ње над зо ра над ра до ви ма. Дру га тех нич ка 
из ме на у бу џе ту је то што смо од 30 ми ли о
на ди на ра на ме ње них спор ту, 1.900.000 
ди на ра пре ра спо ре ди ли но во о сно ва ној 
Јав ној уста но ви „Спорт ски цен тар“ – ре као 
је Де јан Жи ва но вић, по моћ ник пред сед ни
це Оп шти не. 

Ве ћи ном гла со ва усво је на је и од лу ка о 
упра вља њу, уре ђи ва њу и одр жа ва њу пи ја
ца на те ри то ри ји пе ћи нач ке оп шти не. Од 
са да ће у ме сним за јед ни ца ма пи ја ца ма 
упра вља ти ЈКП „Са ва“. 

 Ми смо до са да пре у зи ма ли не ке по сло
ве од ме сних за јед ни ца, као што је упра
вља ње во до во дом, гро бљи ма. Са да је на 
ред до шло да се до не се од лу ка о пре у зи
ма њу пи ја ца. По че ли смо са пи ја цом у 

Пе ћин ци ма, где ра ди мо на ње ној ре кон
струк ци ји. Сле де ћи у пла ну су Ши ма нов ци, 
у ко ји ма се сре ђу је и око пет на е стак ло ка ла 
ко ји ће би ти у слу жби гра ђа на. Сва ко се ло 
ко је бу де има ло же љу да им се уре ди пи јач
ни про стор мо же да се обра ти ЈКП „Са ва“  
 ис та као је на чел ник Оп штин ске упра ве 
Пе ћин ци Жељ ко Тр бо вић.

На сед ни ци је име но ван и но ви ди рек тор 
ЈКП „Во до вод и ка на ли за ци ја“. Ду жно сти је 
раз ре шен Ми о мир Сте фа но вић, а на че лу 
овог пред у зе ћа ће се од са да на ла зи ти 
Дра го љуб Вој кић, дипл. ин же њер по љо при
вре де из Ши ма но ва ца. 

Од бор ни ци су та ко ђе ве ћи ном гла со ва 
усво ји ли из ве шта је о ра ду Оп штин ске упра
ве и Оп штин ског пра во бра ни о ца за 2015. 
го ди ну. 

С. Ста не тић

Начелник
Жељко Трбовић

Помоћник председнице
Општине Дејан Живановић

Ово го ди шња, осма по ре ду, Ги ба ни ци ја да 
у Аша њи про те гла се на два ви кен да, а 
цен трал на ма ни фе ста ци ја  так ми че ње 

за нај бо љу ги ба ни цу, одр жа на је у не де љу, 10. 
ју ла. Ор га ни за то ри ма ни фе ста ци је, ко ја је и ове 
го ди не оку пи ла број не љу би те ље сла сног срем
ског за ло га ја, од ко јих су не ки до пу то ва
ли из Бе о гра да, Но вог Са да, па чак и из 
Бо сне и Хер це го ви не, би ли су Аген ци ја 
за раз вој оп шти не Пе ћин ци и Ме сна за
јед ни ца Аша ња, а као и прет ход них се
дам го ди на по кро ви тељ је би ла пе ћи нач
ка ло кал на са мо у пра ва.

Ма ни фе ста ци ју је отво ри ла пред сед
ни ца Оп шти не Пе ћин ци Ду брав ка Ко ва
че вић Су бо тич ки, ко ја је из ја ви ла да то 
што се Ги ба ни ци ја да одр жа ва осми пут, 
зна чи да се јед на ле па иде ја пре тво ри
ла у на да ле ко по зна ту ма ни фе ста ци ју, а 
ма ни фе ста ци ја у тра ди ци ју. 

 Ло кал на са мо у пра ва је увек по др
жа ва ла ова кве и слич не ма ни фе ста ци
је, а чи ни ће то и убу ду ће. Но ви на у да

на шњем оку пља њу је сте да се у ор га ни за ци ју 
укљу чио и Ту ри стич ки ин фо цен тар оп шти не 
Пе ћин ци, ка ко би и Ги ба ни ци ја да би ла укљу
че на у ту ри стич ку по ну ду на ше оп шти не и до
при не ла да оп шти на по ста не још зна чај ни ја 
ту ри стич ка де сти на ци ја у бу дућ но сти. Чла но ви 

ко ми си је има ју те жак за да так да про це не чи ја 
ће ги ба ни ца би ти нај бо ља, али без об зи ра на 
ис ход так ми чар ског де ла, же лим да се сви ле по 
дру жи мо и за ба ви мо, те да да на шњи дан пам ти
мо не са мо по уку сној сре мач кој ги ба ни ци, већ и 
по ле пом дру же њу и до бром рас по ло же њу – по

ру чи ла је пр ва же на пе ћи нач ке оп шти не.
Жи ри, ко ји је имао из у зет но те жак за

да так, на кра ју је од лу чио да су нај бо љу 
ги ба ни цу уме си ле чла ни це Удру же ња 
же на „Мај ка Ан ге ли на“ из Ку пи но ва, дру
гу на гра ду до би ло је Удру же ње „Ја го
ди ца“ из Ста ре Па зо ве, а тре ће ме сто 
при па ло је Удру же њу „Ти фа ни“ из До
бри на ца. На гра ду за нај у ре ђе ни ји штанд 
до би ло је нај мла ђе удру же ње же на у 
оп шти ни Пе ћин ци „Огар чан ке“ из Ога ра, 
а спе ци јал ну на гра ду до би ла је еки па 
ашањ ске основ не шко ле, чи ји су се уче
ни ци, за јед но са сво јим ро ди те љи ма и 
на став ни ци ма, так ми чи ли на свих осам 
до са да шњих Ги ба ни ци ја да, а не рет ко и 
по бе ђи ва ли. 

ТАКМИЧЕЊЕ ЗА НАЈБОЉУ ГИ БА НИ ЦУ У АША ЊИ

Победнице из Купинова

По бед нич ки штанд Удру же ња же на „Мај ка Ан ге ли на“

То ком скуп штин ског за се да ња за 
го вор ни цу је два пу та из ла зи ла од бор
ни ца Де мо крат ске стран ке Ан ђел ка 
Гру јић из Кар лов чи ћа. Она је пи та ла 
ко ме да се обра ти за уре ђе ње пи јач них 
те зги у Кар лов чи ћу, да ли ће би ти 
ре кон струк ци је ас фал та од Кар лов чи ћа 
пре ма Де чу и ка ко да се ре ши про блем 
ко ји ме шта ни има ју са сви ња ма ко је 
уни шта ва ју ба ште. На чел ник Оп штин
ске упра ве Жељ ко Тр бо вић об ја снио јој 
је да ће би ти уре ђе ња пи ја ца у свим 
ме сним за јед ни ца ма, ко је бу ду то 
за тра жи ли. Та ко ђе, ре као је да ни је у 
над ле жно сти Оп шти не да се ба ви про
бле мом уни штава ња при ват них ба шта 
од стра не жи во ти ња. 

Пи ја ца у
Кар лов чи ћу
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Про је кат „ИН ТЕ РЕС ЈАВ НИ – БЕЗ ТАЈ НИ: ЈАВ НИ ИН ТЕ РЕС У ЛО КАЛ НОЈ СА МО У ПРА ВИ ПЕ ЋИН ЦИ“ ре а ли зу је се уз фи нан сиј ску по др шку 
Оп шти не Пе ћин ци. Ста во ви из не ти у по др жа ном ме диј ском про јек ту ну жно не из ра жа ва ју ста во ве ор га на ко ји је до де лио сред ства.

ОП ШТИ НА ПЕ ЋИН ЦИ ПО КРЕ НУ ЛА
ТУ ЖБУ ЗБОГ ПО КУ ША ЈА ОТУ ЂЕ ЊА
ЗЕ МЉИ ШТА ВРЕД НОГ 2,5 МИ ЛИ О НА ЕВРА

Ло кал на са мо у пра ва у Пе ћин ци ма ус пе ла је да за у ста ви по ку шај оту ђе ња 12 хек та ра 
зе мљи шта, ко је су 2005. го ди не Са вет Ме сне за јед ни це Ши ма нов ци и та да шњи са зив 
Скуп шти не оп шти не Пе ћин ци да ли на ко ри шће ње Фон да ци ји Се лак за из град њу уни
вер зи тет ског цен тра. Уни вер зи тет ски цен тар ни ка да ни је из гра ђен, а Фон да ци ја Се лак и 
из ве сни Бо ри слав Ра до са вље вић из Бе о гра да по ку ша ли су да пре про да ју зе мљи ште. 
Ис тра га је у то ку, а Ра до са вље вић је у ју ну ове го ди не при ве ден због осно ва не сум ње 
да је фал си фи ко вао до ку мен та на осно ву ко јих је до шао у по сед спор ног зе мљи шта.

У ју ну ове го ди не Оп штин ски пра во бра
ни лац Оп шти не Пе ћин ци На та ли ја 
Ба шић под не ла је ту жбу Ви шем су ду 

у Срем ској Ми тро ви ци у ко јој се тра жи да 
се про гла се ни штав ним све прав не рад ње 
спро ве де не на спор ној пар це ли, чи ја вред
ност се про це њу је на око два и по ми ли о на 
евра, а да се зе мљи ште вра ти се лу Ши ма
нов ци. На зах тев Оп шти не Пе ћин ци Суд је 
до нео при вре ме ну ме ру ко јом се за бра њу је 
рас по ла га ње спор ним зе мљи штем до окон
ча ња по ступ ка.

 По сто ји чи тав низ за кон ски спор них 
рад њи ко је су из вр ше не на овој пар це ли од 
2005. го ди не до да нас. Нај пре је, те 2005. 
го ди не, Ме сна за јед ни ца Ши ма нов ци рас
пи са ла ли ци та ци ју за 12 хек та ра па шња ка 
ко ји је дат на ко ри шће ње се лу Ши ма нов ци 
и као та кав по за ко ну ни је мо гао би ти пред
мет про да је – об ја шња ва На та ли ја Ба шић 
и до да је:

– Исте го ди не, Скуп шти на оп шти не Пе
ћин ци до но си од лу ку да Фон да ци ји Се лак 
да на ко ри шће ње спор ну пар це лу за по
тре бе из град ње уни вер зи тет ског цен тра, 
без пра ва оту ђе ња зе мљи шта. Иако уни
вер зи тет ски цен тар ни ка да ни је из гра ђен, 
Оп шти на Пе ћин ци, из ме ни не по зна тих 
раз ло га, ни ка да ни је за тра жи ла по вра ћај 
зе мљи шта, на ко јем се Фон да ци ја Се лак у 
ка та стру упи са ла као вла сник.

Вла сник Фон да ци је Се лак, Мла ден Се

лак, др жа вља нин Сје ди ње них Аме рич ких 
Др жа ва, у ме ђу вре ме ну је пре ми нуо, а 
клуп ко је по че ло да се од мо та ва 2015. го
ди не, ка да је Оп штин ски пра во бра ни лац 
На та ли ја Ба шић до би ла ин фор ма ци ју да се 
2015. го ди не на спор ној пар це ли као вла
сник у ка та стру упи сао из ве сни Бо ри слав 
Ра до са вље вић из Бе о гра да, ко ји је по ку
шао да зе мљи ште ста ви у про мет.

 Од мах на кон што смо са зна ли да је пар
це ла про ме ни ла вла сни ка, у ав гу сту 2015. 
го ди не смо оба ве сти ли Ви ше ту жи ла штво у 
Срем ској Ми тро ви ци о сум ња ма на не за ко
ни те рад ње Ра до са вље ви ћа. Сум њи во је то 
што је Ра до са вље вић као основ да се упи
ше као вла сник пар це ле ис ко ри стио спо ра
зум о при зна њу и по рав на њу ду га за лич не 
ду го ве Мла де на Се ла ка пре ма Ра до са вље
ви ћу, а зе мљи ште је пр во бит но да то са мо 
на ко ри шће ње Фон да ци ји Се лак и ни ка ко 
ни је мо гло би ти ис ко ри шће но за по рав на
ње при ват них ду го ва Мла де на Се ла ка. По
ред то га, по сто ји и осно ва на сум ња да су 
фал си фи ко ва ни пот пи си по кој ног Мла де на 
Се ла ка на до ку мен та ци ји ко ју је Ра до са
вље вић ко ри стио за пре у зи ма ње вла сни
штва на спор ном зе мљи шту, што је та ко ђе 
пред мет ис тра ге. Због то га сам под не ла ту
жбу и Суд је већ до нео при вре ме ну ме ру за
бра не рас по ла га ња овим зе мљи штем, та ко 
да оно не мо же би ти пре про да то док тра је 
суд ски по сту пак, а обра ти ла сам се и Скуп

шти ни оп шти не Пе ћин ци, ко ја је на сед ни ци 
одр жа ној 31. ма ја ста ви ла ван сна ге скуп
штин ску од лу ку из 2005. го ди не, ко јом се 
спор но зе мљи ште да је на ко ри шће ње Фон
да ци ји Се лак – ка же Ба ши ће ва.

Пред сед ни ца Оп шти не Пе ћин ци Ду брав
ка Ко ва че вић Су бо тич ки ка же да је је ди ни 
мо тив ло кал не са мо у пра ве за по кре та ње 
ту жбе да се ис по шту је за кон и да се спре че 
мал вер за ци је са зе мљи штем ко ји ма оп шти
на Пе ћин ци мо же би ти оште ће на за око два 
и по ми ли о на евра.

 По на ша ње та да шњег оп штин ског ру ко
вод ства, на че лу са Де мо крат ском стран
ком, у нај ма њу ру ку је би ло нео д го вор но, а 
ја сно је ви дљи во да су у овом слу ча ју, ко ји 
тра је већ 11 го ди на, до но ше не и од лу ке ко
је ни су у скла ду са за ко ном. Ка ко дру га чи је 
об ја сни ти да је та да шње оп штин ско ру ко
вод ство да ло зе мљи ште за из град њу уни
вер зи тет ског цен тра, али им ни ка да ни је 
па ло на па мет да за тра же по вра ћај зе мљи
шта ка да је по ста ло ја сно да уни вер зи тет
ски цен тар ни ка да не ће би ти из гра ђен. Не 
мо же мо до зво ли ти да не ко тек та ко узме 
јав ну имо ви ну вред ну два и по ми ли о на 
евра. Оп шти на Пе ћин ци ће ис ко ри сти ти сва 
прав на сред ства ко ја јој сто је на рас по ла
га њу ра ди за шти те јав ног ин те ре са и јав не 
сво ји не – од луч на је пр ва же на пе ћи нач ке 
оп шти не.  

Душан Срећков

СА ОП ШТЕ ЊЕ ЗА ЈАВ НОСТ СНС ПЕ ЋИН ЦИ

Два на е сто го ди шње тра ће ње јав не имо ви не 
оста ви ло пу стош у оп штин ском бу џе ту
Оп шти на Пе ћин ци под не ла је у ју

ну ове го ди не ту жбу Ви шем су ду у 
Срем ској Ми тро ви ци у ко јој се тра

жи по вра ћај 12 хек та ра зе мљи шта у Ши
ма нов ци ма, чи ја се вред ност про це њу је 
на два и по ми ли о на евра, а ко је су 2005. 
го ди не Са вет Ме сне за јед ни це Ши ма нов
ци и Скуп шти на оп шти не Пе ћин ци да ли на 
ко ри шће ње Фон да ци ји Се лак за из град њу 
уни вер зи тет ског цен тра у Ши ма нов ци ма. 
Уни вер зи тет ски цен тар ни ка да ни је из гра
ђен, а но ви вла сник је спор но зе мљи ште 
по ку шао да ста ви у про мет, што је спре
че но при вре ме ном ме ром Ви шег су да у 
Срем ској Ми тро ви ци, до не том на зах тев 

Оп штин ског пра во бра ни о ца Оп шти не Пе
ћин ци.

Срп ска на пред на стран ке сма тра овај 
слу чај мал вер за ци је са зе мљи штем са мо 
јед ним од при ме ра ка ко се пре ма јав ној 
сво ји ни од но си ла Де мо крат ска стран ка то
ком сво је два на е сто го ди шње вла да ви не у 
оп шти ни Пе ћин ци. 

 Не ве ро ват но је да је Де мо крат ска 
стран ка да ла зе мљи ште вред но два и по 
ми ли о на за град њу уни вер зи тет ског цен
тра, а да на кон што уни вер зи тет ски цен тар 
ни је из гра ђен, ако је ње го ва град ња ика
да и пла ни ра на, ни ка да ни је тра жи ла да 
се зе мљи ште вра ти у јав ну сво ји ну, већ је 

пре пу сти ла Фон да ци ји Се лак и њи хо вим 
пај та ши ма да сло бод но рас по ла жу зе мљи
штем. По ред то га што ни су има ли свест о 
то ме да са јав ном имо ви ном тре ба до ма
ћин ски рас по ла га ти, очи глед но ни су има
ли ни свест о то ме да са јав ном имо ви ном 
тре ба рас по ла га ти у скла ду са за ко ном, ко
ји су у овом слу ча ју гру бо пре кр ши ли. Са 
ова квим два на е сто го ди шњим тра ће њем 
јав не имо ви не, имо ви не ко ја при па да свим 
гра ђа ни ма на ше оп шти не, ни је ни чу до 
што су де мо кра те иза се бе оста ви ле опу
сто шен оп штин ски бу џет – из ја вио је по ве
ре ник пе ћи нач ког од бо ра Срп ске на пред не 
стран ке Ми ло рад Пан тић.
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У про сто ри ја ма Срем ске при вред не 
ко мо ре у Срем ској Ми тро ви ци 5. ју ла 
одр жан је Ин фо дан „Про гра ми Европ ске 
уни је за ма ла и сред ња пред у зе ћа“, ор
га ни зо ван од стра не Срем ске при вред не 
ко мо ре и При вред не ко мо ре Ср би је, а у 
са рад њи са Ми ни стар ством при вре де.

Ин фо дан има за циљ да се ма лим и 
сред њим пред у зе ћи ма пред ста ве про
гра ми Европ ске уни је: „Про грам за кон
ку рент ност ма лих и сред њих пред у зе ћа“ 
и „Про грам за ис тра жи ва ње и ино ва ци је 
Хо ри зонт 2020“. Би ле су пред ста вље не 
и услу ге Европ ске мре же пред у зет ни
штва ко је олак ша ва ју при ступ овим про
гра ми ма.

Јо ва на Ста но је вић, са мо стал ни са вет
ник из При вред не ко мо ре Ср би је ка же 
да је циљ ових про гра ма да под стак ну 
пред у зе ћа и ин сти ту ци је на по ве ћа ње 
ни воа кон ку рент но сти на европ ском тр
жи шту.

 Зна чај но је да на ша пред у зе ћа и 
ин сти ту ци је уче ству ју у овим про гра ми
ма, јер има ју мо гућ ност да рав но прав
но са пред у зе ћи ма и ин сти ту ци ја ма из 
Европ ске уни је по ву ку не ка сред ства. 
Ин стру мент за ма ла и сред ња пред у зе
ћа, у окви ру „Хо ри зон та 2020“ на ме њен 
је ис кљу чи во фи нан си ра њу ино ва тив них 
ком па ни ја, а ра ди се о бес по врат ним 
сред стви ма. По зи ва мо све ком па ни је 
да уче ству ју у овом про гра му, јер на тај 
на чин мо гу да по ве ћа ју сво ју кон ку рент
ност на тр жи шту  ре кла је Јо ва на Ста
но је вић.  

ЗЕ ЛЕ НИ СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Но ве про сто ри је

У су бо ту, 9. ју ла Зе ле ни Ср би је Град
ског од бо ра Срем ска Ми тро ви ца, све
ча но су отво ри ли сво је про сто ри је на 
адре си За на тлиј ска 4.

Тог да на они су про мо ви са ли Де кла
ра ци ју Зе ле них про тив ГМО, као и фор
ми ра ње Зе ле ног фрон та. 

А. Ћ.

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

КО МО РА
Инфо дан
Про гра ми ЕУ за ма ла
и сред ња пред у зе ћа

И ове го ди не у Ши ду, 12. пут за ре
дом, на Тр гу кул ту ре 23. ју ла по
че ће Кул тур но ле то. За раз ли ку 

од прет ход них го ди на, ка да је по чи
ња ло 1. ав гу ста, ове го ди не Кул тур но 
ле то у Ши ду ће тра ја ти 28 да на и за 
то вре ме би ће одр жа но 28 кон це ра
та. Пре ма на ја ва ма ор га ни за то ра из 
Кул тур ног обра зов ног цен тра у Ши ду, 
Ши ђа ни ма ће би ти по ну ђен бо гат са
др жај кул тур ног про гра ма за раз ли чи
те ге не ра ци је, раз ли чи тих уку са и му
зич ких скло но сти. 

А све је по че ло пре два на ест го ди
на ка да су из Кул тур но обра зов ног 
цен тра на ја ви ли 
да се не ми ре и не 
при ста ју на по де лу 
пре сто ни ца и про
вин ци ја, бар ка да 
је реч о кул ту ри у 
ње ним раз ли чи
тим ви до ви ма. Већ 
сле де ће 2006. и 
2007. го ди не, из
град њом тр га и 
из најм љи ва њем 
про фе си  о  нал не 
би не на ме сец да
на, Шид је ко нач
но до био нај ду жи 
му зич ки фе сти вал 
у Ср би ји ко ји је 
слич но функ ци
о ни сао до да на
шњих да на.

 Из град њом трај не лет ње нат кри
ве не по зор ни це и ши ре њем кру га 
уче сни ка и ван шид ског ата ра то ком 
свих ових го ди на, учи ни ли су то да су 
го то во све ва жни је гру пе и из во ђа чи 
ка ко поп, рок та ко и на род не му зи ке 
има ли по је дан или ви ше кон це ра та 
на шид ском Тр гу кул ту ре. И ни су у пи
та њу кон цер ти као кон цер ти, му зич ке 
при ред бе са ме по се би, већ је за вре
ме Кул тур ног ле та и цео град жи вљи, 
жа гор са кор зоа је буч ни ји, а пра во је 
за до вољ ство би ти до ма ћин би ло ком 
го сту тих да на, има где да се по ве де и 

шта да му се по ка же  ка же ди рек тор 
Кул тур но обра зов ног цен тра Шид Ср
ђан Ма ле ше вић.

И на кра ју по зи ва све Ши ђа не: ко 
иде на мо ре да се до 23. ју ла вра ти, 
ко сту ди ра нек до та да очи сти го ди ну, 
ко ра ди нек тих да на узме го ди шњи 
од мор, а ко же ли да зо ве го сте не ка 
их зо ве та да.

Зва нич но отва ра ње Кул тур ног ле та 
у Ши ду пла ни ра но је 23. ју ла кон цер
том му зич ке гру пе „Бе ти бум“. Од мах 
сле де ћег да на би ће одр жан кон церт 
Ша ке По лу мен те, за тим кон церт гру
пе „Бра ни мир и не при ја те љи“ и кон

церт гру пе „Ким 
Та ма ра“. Ми сли ло 
се и о нај мла ђим 
су гра ђа ни ма, па је 
сре да, 27. јул, по
све ћена де ци ка да 
ће их за ба вља ти 
клов но ви, ма ђи о
ни ча ри, жон гле ри. 
Дан ка сни је, 28. 
ју ла би ће одр жан 
кон церт Жељ ка 
Ша ши ћа, за тим 
сле де кон цер ти 
Бо ја на Ми ла но ви
ћа, гру па „Не у ни
шти ви“, „Ре волт“, 
„Шпри цер си“, „Дед 
хорс“ и кон церт 
Јо ва на Пе ри ши ћа. 
Там бу ра шке ве че

ри су 4, 5. и 6. ав гу ста, а већ иду ћи 
дан је Зум ба ве че. На кон ет но да на 8. 
ав гу ста, би ће одр жан Хе ви ме тал дан 
и кон церт Бо ја на Ба би ћа и гру пе „На 
екс“. По том сле де жур ка Мо то клу ба, 
Фи ја ке ри ја да, кон церт за Син ђу, ве че 
тру бач ких ор ке ста ра и још не ко ли ко 
кон це ра та му зич ких гру па. По след ње 
ве че Кул тур ног ле та 19. ав гу ста, ре
зер ви са но је за кон церт Ма рин ка Ро
кви ћа. Сви кон цер ти ће се одр жа ва ти 
на ве ли кој би ни Кул тур но обра зов ног 
цен тра са по чет ком у 22 са та.

М. Н.

КУЛ ТУР НО ЛЕ ТО У ШИ ДУ

Старт 23. ју ла

Ср ђан Ма ле ше вић, ди рек тор Кул тур но
обра зов ног цен тра Шид



1713. JUL 2016.  M NOVINEОПШТИНА ИНЂИЈА

УРЕ ЂЕН СЕ О СКИ ДОМ КУЛ ТУ РЕ У ЈАР КОВ ЦИ МА

Kад се Jар ков ча ни сло же

По но сна сам на на ше мла де, јер ни смо има ли сред ста ва да на ђе мо мај сто ре ко ји би 
из ве ли све прет ход но по ме ну те ра до ве. На ши мом ци, чла но ви Са ве та ме сне за јед
ни це, Ми лан Гра о ра и Или ја Са вић, узе ли су ствар у сво је ру ке и вред но ра ди ли уна
зад го ди ну да на, ис та кла је пред сед ни ца МЗ Јар ков ци Дра га на Зо рић Ма зи ња нин

Да ипак по сто је мла ди ко ји ите ка ко во ле 
да жи ве на се лу, до ка за ло је не ко ли ко 
омла ди на ца из Јар ко ва ца. Они су се 

пре не што ви ше од го ди ну да на оку пи ли са 
за јед нич ком иде јом, а то је ре кон струк ци ја 
ру и ни ра ног До ма кул ту ре. Го ди ну да на 
ка сни је, сви ме шта ни, по го то во нај мла ђи 
ко ји су део ан сам бла КУД „Со ко“, до би ли су 
адап ти ра не и функ ци о нал не про сто ри је за 
сва ко днев не про бе ко је су ра ни је одр жа ва
ли у че ка о ни ци се о ске ам бу лан те. Мла ди 
љу ди, на че лу са Ми ла ном Гра о ром, чла ном 
Са ве та ме сне за јед ни це Јар ков ци, по ка за
ли су на нај леп ши на чин ка ко се во ли се ло 
и ка ко не по сто је „те шка вре ме на“ ка да не ко 
има до бру во љу. У раз го во ру са пред сед ни
цом Са ве та ме сне за јед ни це Јар ков ци Дра

га ном Зо рић Ма зи ња нин са зна је мо да је 
гру па од не ко ли ко де во ја ка и мо ма ка са мо
и ни ци ја тив но по кре ну ла при чу око адап та
ци је по ме ну тог објек та.

 Сав гра ђе вин ски ма те ри јал сти гао је од 
Оп шти не Ин ђи ја, на че му смо им за и ста 
за хвал ни. По ста вљен је но ви ла ми нат, 
окре че на је са ла, пре тре ше на би на и 
ку пље не су са ни та ри је за мо кри чвор, али 
са да има мо је дан про блем, већ не ко ли ко 
ме се ци че ка мо да нам при кљу че во ду – 
ка же Зо рић Ма зи ња нин и апе лу је на над ле
жне да то што пре учи не ка ко би се о ски Дом 
кул ту ре био у пот пу но сти функ ци о на лан.

За хва љу ју ћи сло жним мла дим Јар ков ча
ни ма ко ји су из ве ли ра до ве, кул тур ни жи вот 
у се лу ће уз на пре до ва ти.

 По но сна сам на на ше мла де, јер ни смо 
има ли сред ста ва да на ђе мо мај сто ре ко ји 
би из ве ли све прет ход но по ме ну те ра до ве. 
На ши мом ци, чла но ви Са ве та ме сне за јед
ни це, Ми лан Гра о ра и Или ја Са вић, узе ли 
су ствар у сво је ру ке и вред но ра ди ли уна
зад го ди ну да на – ка же Дра га на.

Нај ви ше по сла има ли су око чи шће ња 
објек та ко ји је био из у зет но за пу штен.

 Оста ло је да се уре ди још јед на ма ла 
про сто ри ја ко ја би слу жи ла де ци као свла
чи о ни ца. Ту мом ци пла ни ра ју да спу сте 
пла фон, та ко ђе да по ста ве ла ми нат и окре
че  ис ти че Зо рић Ма зи ња нин и на по ми ње 
да је нео п ход но окре чи ти и спољ ну фа са ду 
објек та, чи ме би се за о кру жи ла при ча о 
До му кул ту ре и зва нич но га пре да ли на 
ко ри шће ње свим ме шта ни ма Јар ко ва ца, 
по го то во нај мла ђи ма.

Про сто ри је ће нај ви ше ко ри сти ти ма ли 
фол кло ра ши. Огра нак КУД „Со ко“ Ин ђи ја у 
Јар ков ци ма бро ји 18 де це раз ли чи тог уз ра
ста, а са њи ма два пут не дељ но ра ди Дра га
на Здрав ко вић.

 До не дав но су тре ни ра ли у че ка о ни ци 
се о ске ам бу лан те, што је ствар но не при ме
ре но. Са да су по че ли са про ба ма у но вим 
про сто ри ја ма, ко је су хи ги јен ски при хва
тљи ви је и леп ше – ис ти че пред сед ни ца 
Са ве та ме сне за јед ни це Јар ков ци и до да је:

 Ми слим да сви ду гу је мо ве ли ку за хвал
ност мом ци ма и де вој ка ма ко ји су жр тво ва
ли сво је сло бод но вре ме за рад бо љег су тра 
на ших нај мла ђих.

Уско ро ће Дом кул ту ре би ти ком плет но 
уре ђен те ће све ча ним кон цер том и зва нич
но би ти отво рен, чи ме ће от по че ти не ки 
но ви, леп ши и са др жај ни ји кул тур ни жи вот у 
Јар ков ци ма.

М. Ђ.

Уну тра шњост До ма кул ту ре у Јар ков ци ма пре и по сле уре ђе ња 

Дра га на Зо рић Ма зи ња нин,
пред сед ни ца Са ве та МЗ Јар ков ци 

Ми лан Гра о ра, члан
Са ве та МЗ Јар ков ци 
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У је ку гра ђе вин ске се зо не, ра до ви 
на из град њи под во жња ка и ба зе на 
у Срем ској Ми тро ви ци, као и но ве 

шко ле у Ма чван ској Ми тро ви ци од ви ја
ју се по пла ну, што по твр ђу ју и над ле жни 
из Ди рек ци је за из град њу Гра да Срем ска 
Ми тро ви ца. 

Ова го ди на је го ди на ве ли ких ин фра
струк тур них про је ка та, под во жњак и ба зен 
се фи нан си ра ју из кре ди та, док је у град
ском бу џе ту за ову го ди ну опре де ље но 
око 80 ми ли о на ди на ра за из град њу но ве 
згра де Основ не шко ле „До бро сав Ра до са
вље вић На род“ у Ма чван ској Ми тро ви ци.  

Што се ба зе на ти че, за вр ше но је из

ли ва ње пло че спра та, а сти гао је и ма
те ри јал за зи да ње пре град них зи до ва у 
при зе мљу и на спра ту. Оче ку је се уско
ро и по ста вља ње др ве не гра ђе за кров
ну кон струк ци ју. Рад ни ци су сва ко днев но 
на гра ди ли шту, ра ди се вр ло ква ли тет но, 
са ква ли тет ним оплат ним ма те ри ја ли ма, 
струч ни ка дар је стал но при су тан и не ма 
раз ло га да би ло шта ути че на ре а ли за ци
ју овог про јек та, ка жу из ЈП Ди рек ци ја за 
из град њу гра да. 

Про јек том је пла ни ра на из град ња два 
ба зе на, је дан ба зен би ће стан дард них ди
мен зи ја 25 пу та 12,5 ме та ра, а дру ги ма њи, 
13 пу та осам ме та ра, на ме њен за нај мла

ђе. Ду би на ба зе на из но си ће 180 цен ти ме
та ра, и та ду би на је по год на за тре нин ге и 
утак ми це ва тер по ло клу бо ва. Ин ве сти то ри 
су Град Срем ска Ми тро ви ца и ЈП Ди рек ци
ја за из град њу Гра да Срем ска Ми тро ви ца, 
а из во ђач ра до ва је ГП „Бест из град ња“ из 
Но вог Са да. Укуп на вред ност про јек та из
но си 1,3 ми ли о на евра. 

Упо ре до се из град њом ба зе на, из во де 
се ра до ви на из град њи под во жња ка. У пи
та њу је нај ве ћи ин фра струк тур ни про је кат 
у Срем ској Ми тро ви ци, на кон бу ле ва ра, 
мо сто ва и град ског ке ја. Вред ност пр ве 
фа зе ра до ва је не што ве ћа од 462 ми ли о
на ди на ра, без ПДВа, а це лог про јек та из
град ње под во жња ка око се дам ми ли о на 
евра. У то ку је ути ски ва ње че лич них це ви 
у зе мљу, ис под же ле знич ке пру ге, ка ко би 
се же ле знич ки са о бра ћај не сме та но од ви
јао. Рад ни ци су на гра ди ли шту од седам 
ујутру до по но ћи.

Са обе стра не ко ло во за пред ви ђе не су 
пе шач ке и би ци кли стич ке ста зе, а над ле
жни гра ђа не мо ле за стр пље ње и раз у ме
ва ње док тра ју ра до ви.

По че ло је и из ли ва ње пре град них сту
бо ва на објек ту шко ле ко ји се гра ди у Ма
чван ској Ми тро ви ци, на кон то га ће усле
ди ти и из ли ва ње под не пло че. По ме ну ти 
ра до ви пред ста вља ју пр ву фа зу, ко ја се 
оче ку је да ће би ти го то ва у но вем бру ове 
го ди не. У пр вој фа зи на ме сту фи скул
тур не са ле би ће из гра ђе не учи о ни це и 
про сто ри је ад ми ни стра ци је. Дру га фа
за об у хва та ру ше ње остат ка шко ле, а на 
спорт ском те ре ну пред ви ђе на је спорт ска 
са ла са спра вар ни цом и свла чи о ни цом за 
де ча ке и де вој чи це.

Ди рек тор Ди рек ци је за из град њу Гра да 
Срем ска Ми тро ви ца Вла ди мир Са на дер 
ис ти че да је за до во љан ка ко на пре ду ју 
ра до ви на по ме ну тим про јек ти ма. Он на
по ми ње и да је про шле го ди не за вр ше
на из град ња ка на ли за ци је у Ма чван ској 
Ми тро ви ци, чи ме је де це ниј ски про је кат 
окон чан, као и да се ове го ди не на ста
вља ју ра до ви на из град њи ка на ли за ци је 
у Ла ћар ку.  

Б. Се ла ко вић

Гра ђе вин ска се зо на у је ку

Ку па ли шна се зо на на Град ској пла жи 
зва нич но је по че ла 10. ју на, од ка да су 
по се ти о ци ма сва ко днев но на рас по ла га
њу де жур на ле кар ска слу жба и спа си о ци. 
Што се ти че ква ли те та во де, сва ке сре де 
вр ши се узор ко ва ње во де од стра не За во
да за јав но здра вље Срем ска Ми тро ви ца.

По ста вље ни су но ви ту ше ви и ка би не 
за пре свла че ње, а но ви на је и бес пла тан 

ин тер нет за све по се ти о це. Мо би ли ја ри су 
сре ђе ни, као и деч је игра ли ште, а у функ
ци ји је и те ре та на на отво ре ном.

Ове го ди не је за уре ђе ње пла же у 
Срем ској Ми тро ви ци из град ског бу џе та, 
пре ко ЈП Ди рек ци ја за из град њу гра да, 
из дво је но 10 ми ли о на ди на ра. 

Се зо на ку па ња на ми тро вач ким Бри о
ни ма би ће до 10. сеп тем бра.

Бес пла тан ин тер нет на пла жи

Уре ђе на Град ска пла жа

Из град ња под во жња ка у пу ном је ку

ЈП ДИ РЕК ЦИ ЈА ЗА ИЗ ГРАД ЊУ ГРА ДА СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА
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Сва ке го ди не 
из два ја мо од ре

ђе на сред ства 
ко ја ула же мо у 

одр жа ва ње хи ги
је не, а са да су се 
ство ри ли усло ви 

и да по ста ви мо 
кан те за сме ће за 
ко је се на да мо да 

ће би ти ис ко ри
шће не на пра ви 
на чин, те да ће 

ку па чи зна ти да 
се од го вор но 

по на ша ју пре ма 
жи вот ној око ли

ни, на во ди ди рек
тор ЈП „Чи сто ћа“ 

Ста ра Пазова 
Јо ви ца Га гри ца

У то ку про шле не де ље 
рад ни ци ЈП „Чи сто ћа“ 
Ста ра Па зо ва би ли су 

ан га жо ва ни на уре ђе њу 
пла же код „Ве не ци је“ у Ста
рим Ба нов ци ма. Укло ње но 
је гра ње, очи шће но сме ће 
ко је је на нео Ду нав, по ко ше
на је тра ва и по ста вље не су 
кан те. Ка ко ка же ди рек тор 
ЈП „Чи сто ћа“ Јо ви ца Га гри
ца у пи та њу је ре дов но одр
жа ва ње по ме ну тог про сто ра 
а то ком ле та о хи ги је ни пла
же бри ну ће рад ни ци тог 
пред у зе ћа.

 Пла жа код „Ве не ци је“ у 
Ста рим Ба нов ци ма је ве о ма 
по се ће на то ком ле та упр кос 
број ним ку па ли шти ма на 
те ри то ри ји оп шти не Ста ра 
Па зо ва. Сва ке го ди не из два
ја мо од ре ђе на сред ства ко ја 
ула же мо у одр жа ва ње хи ги
је не, а са да су се ство ри ли 
усло ви и да по ста ви мо кан
те за сме ће за ко је се на да
мо да ће би ти ис ко ри шће не 
на пра ви на чин, те да ће 
ку па чи зна ти да се од го вор
но по на ша ју пре ма жи вот ној 
око ли ни – на во ди Га гри ца.

Ме шта ни Ста рих Ба но ва
ца ре дов ни су по се ти о ци 
пе шча не пла же ко ја има 
ту ри стич ки по тен ци јал и 
ка ко ка жу, ра ни јих го ди на 
би ло је ви ше са др жа ја, од 
ка фи ћа до мно гих дру гих. 

Брат и се стра, Ма ја и 
Ми лан Лев на јић из Ста рих 
Ба но ва ца ка жу ка ко се мла
ди из се ла нај ма ње два пут 
у то ку ку па ли шне се зо не 

ор га ни зу ју и чи сте пла жу, 
јер ти ме же ле да да ју до при
нос очу ва њу жи вот не сре
ди не.

 Од ма лих но гу до ла зи мо 
ов де, јер су нас ма ма и та та 
стал но до во ди ли, ту сам 
на у чио и да пли вам. Вре ме
ном се сма њио број ку па ча 
из без бед но сних раз ло га, 
али ја за 15 го ди на ни сам 
ни ка да чуо да се до го дио 
не ки не сре ћан слу чај. 
Оп шти на сва ке го ди не 
до но си пе сак, а ми се два
пут у то ку се зо не ор га ни зу
је мо јер же ли мо да има мо 
све усло ве да ужи ва мо у 
ле по та ма Ду на ва јер ка ко 
мно ги ка жу Ста ри Ба нов ци 
има ју нај леп ши из лаз на 
ре ку. Ра ни јих го ди на пла жа 
је би ла леп ша и ве ћа, 
ви кен дом ни си имао где да 
спу стиш пе шкир, до ду ше и 
са да су бо том и не де љом 
бу де мно го ку па ча, ве о ма је 
про ме тан и во де ни са о бра
ћај  ка же Ми лан.

Ме штан ка Дра ги ца Ка вр
жић ка же да до ла зи на пла

жу код „Ве не ци је“ ис кљу чи
во ра ди сун ча ња.

 Про шле го ди не ра ди ли 
су и ту ше ви па сам се углав
ном на тај на чин рас хла ђи
ва ла. Рад ним да ни ма не ма 
мно го ку па ча и та да за и ста 
ужи вам јер до ла зим ис кљу
чи во због сун ча ња. При ме
ти ла сам да је пла жа мно го 
чи сти ја у од но су на пре 
не ко ли ко да на ка да је би ло 
мно го гра ња и сме ћа, ви дим 
да су по ста вље не кан те. 
За и ста сма трам да би тре
ба ло ви ше да се уло жи у 
уре ђе ње не са мо ове, већ и 
оста лих из ла за на Ду нав у 
на шој оп шти ни јер искре но, 
ја ви ше во лим да се дим 
по ред ре ке не ко по ред 
ба зе на – ка же Дра ги ца.

Сва ко ко је јед ном до шао 
на ову пла жу, вра ти ће се 
по но во, ка жу Ба нов ча ни. 
Ако ни шта дру го бар да осе
те врео пе сак под но га ма и 
да им се ужи ва ју ћи у 
по луди вљи ни по глед из гу би 
у пла вет ни лу Ду на ва.

М. Ђ.

Ду на в, наше мо ре 

ОЧИ ШЋЕ НА ПЛА ЖА У СТА РИМ БА НОВ ЦИ МА

Ми лан и Ма ја Лев на јић Дра ги ца Ка вр жић 
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ИН ТЕР ВЈУ: ГЛУ МАЦ БРА НИ СЛАВ ТРИ ФУ НО ВИЋ

Умет ност тре ба
да је ан га жо ва на

У пред ста ви „До гвил“ ко ју је рум ска 
пу бли ка 10. ју ла на гра ди ла ду го трај
ним апла у зом, све му шке уло ге игра 

по зна ти глу мац Бра ни слав Три фу но вић. Он 
у овој пред ста ви и пе ва, а рум ској пу бли ци 
је по знат и по пред ста ви „Бе тон ма ха ла“ 
ко ју је и ре жи рао.

М НО ВИ НЕ: Пред ста ва је ра ђе на по 
сце на ри ју за исто и ме ни филм Лар са фон 
Три ра ко ји је до жи вео и ве ли ке по хва ле, 
али и кри ти ке. Ка ко пу бли ка ре а гу је на 
пред ста ву „До гвил“?

БРА НИ СЛАВ ТРИ ФУ НО ВИЋ: Углав ном, 
би ле су ова ци је, где год смо игра ли. У Ру ми 
је игра мо 55. пут. Пред ста ву смо игра ли сву
да у ре ги о ну и не по де ља на су ми шље ња. 
Ни ко ни је иза шао рав но ду шан са пред ста ве 
 мо же да се сла же или не са оним што се 
го во ри у њој, али ни ко ни је иза шао рав но ду
шан. Ми слим да је то нај ва жни је и не што 
нај леп ше што по зо ри ште мо же да пру жи,  а 
то је да ни ко не иза ђе исти као што је био 
пре по чет ка пред ста ве.

Ко кан Мла де но вић је упра во та кав 
ре жи сер, ње го ве пред ста ве ни ког не 
оста вља ју рав но ду шним.

Је сте. Ми смо ра ди ли два де се так пред
ста ва у по след њих пет на е стак го ди на и 
ве ћи на је има ла та кве од је ке. Ми слим да је 
ово пред ста ва су бли ми ра ла све оно што 
смо за јед но ра ди ли у по след њих 15 го ди на 
и са овом пред ста вом и пред ста вом „Ју ли је 
Це зар“ не ка ко смо ус пе ли да пред ста ви мо 
ње го во ми шље ње о све му то ме, а ко је се 
по ду да ра и са мо јим. Са овом пред ста вом је 
оно са зре ло и ми слим да смо ус пе ли  да та 
по ру ка бу де још ја ча и ја сни ја.

У пред ста ви се го во ри о изо ла ци ји и 
то ме ка ко она бу ди зло у љу ди ма, њи хо
вим за јед ни ца ма, али и др жа ва ма.

Ми слим да је те ма све га ово га на род, 
љу ди ко ји су пре тва ра ју да су не што што 
ни су, љу ди ко ји скри ва ју то зло и че ка ју да 
га пу сте ка да за то до ђе вре ме, а он да 
на рав но та кво по на ша ње увек во ди у изо ла
ци ју. Ми слим да је изо ла ци ја по сле ди ца, а 
не узрок.

По ред ове те ме, пред ста ва се ба ви и 
ста њем и про бле ми ма на ше са да шњо сти 
и бли ске про шло сти.

Ми слим да то ни је бли ска про шлост, то је 
на ша жи ва са да шњост. Ми слим да је све то 
зло што се аку му ли ра ло свих ових 20, 25 
го ди на са да до шло на на пла ту. То је на ша 
са да шњост, ко ја нас окру жу је и на ша бу дућ
ност. Тај „До гвил“ ко ји смо ми ра ди ли мо же 
да бу де у Бе о гра ду, мо же да бу де у Ру ми, 
За гре бу, Љу бља ни где год. Где год смо 
игра ли сва ко би про на шао свој „До гвил“ у 
сво ме гра ду, а ми смо га, за по че так, ста ви
ли у Бе о град.

Да ли је Ва ше ми шље ње да умет ност 
тре ба да бу де ан га жо ва на?  

Тре ба да бу де и ан га жо ва на. По зо ри ште 
је и на ста ло на ан га жо ва но сти. Пре 2.000 
го ди на је у ста рој Грч кој и на ста ло та ко што 
су не ки љу ди го во ри ли и пра ви ли ко ма де да 
би го во ри ли не што про тив љу ди ко ји су 
та да вла да ли. Пре 2.000 го ди на они због 
то га ни су има ли про блем, а да нас ка да се 
не што јав но и гла сно го во ри ти љу ди има ју 
про блем. Бо јим се да та ево лу ци ја иде 
не ка ко уна зад, бо јим се да ни шта ни смо 
на у чи ли ни из књи жев но сти, про шло сти ни 
из исто ри је, не го ми слим да узи ма мо не ка
ко оно нај го ре и са тим ба ра та мо за бу дућ
ност.

Ви сте ра ди ли „Бе тон ма ха лу“, та ко ђе 
ан га жо ва ну пред ста ву о на шој са да шњо
сти. Да ли је то Ва ше опре де ље ње да 

бу де те у ан га жо ва ним пред ста ва ма, 
би ло као глу мац или ре жи сер?

Очи глед но је сте, ни ко то ме ни ни је на мет
нуо. Ја сам то иза брао и „Бе тон ма ха лу“ и 
пред ста ву „Ју ли је Це зар“ и „До гвил“ и мно ге 
дру ге пред ста ве ко је је су ан га жо ва не. То је 
мој из бор, ја та кве ства ри го во рим гла сно и 
не мам про блем са тим. Све то што се го во
ри, о про бле ми ма ко ји по сто је у дру штву, се 
го во ри да би то дру штво би ло бо ље. Ка да 
то љу ди схва те, он да ће сви ма би ти бо ље. 
Ми слим да се ов де све ви ше од у зи ма то 
пра во да ми сли те дру га чи је, а ми се упра во 
бо ри мо да има што ви ше ми шље ња.

Ви као јав на лич ност, као и брат Сер геј 
сте, та ко ђе, дру штве но ан га жо ва ни, би ло 
је до ста и ху ма них ак ци ја.

Ми по ку ша ва мо не што да про ме ни мо, 
ни је нам ни енер ги ја ни ка рак тер та кав да 
са мо се ди мо и ства ри гле да мо из свог 
си гур ног до ма. Ми слим да нам то ни је та ко 
за да то, то ве ро ват но има не ке ве зе са ге ни
ма, али и са све шћу о дру штву у ко ме жи ви
мо. То нас те ра да то дру штво по ку ша мо да 
учи ни мо што ви ше бо љим, а ми слим да има 
про сто ра да бу де бо ље.

Да ли ми сли те да та кво опре де ље ње 
тре ба да има ју јав не лич но сти чи ја се 
реч па жљи во слу ша и има не ку те жи ну? 

То је из бор тих љу ди, ја не мо гу ни ког да 
на те рам да ра ди не што што не ће да ра ди, 
ако се пла ши или го во ри по ку ло а ри ма, ја у 
то не же лим да ула зим.

Игра ли сте са бра том Сер ге јем у но вом 
фил му „Бу рек“. Да ли је лак ше или те же 
глу ми ти са бра том?

Сви ме то пи та ју, али не знам за што. 
Са мо смо ра ди ли свој по сао и див но смо се 
за ба вља ли.

Сми ља Џа ку ла

M NOVINE :

Бра ни слав Три фу но вић

По ку ша ва м
 не што да

про ме ни м,
ни су ми

ни енер ги ја
ни ка рак тер

та кви да са мо 
се ди м и

ства ри гле да м
из свог

си гур ног до ма
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ЗДРА ВО МА ЛИ ЕКО ЛО ЗИ

Ми смо део при ро де

Да нас се све ви ше го во ри о еко ло ги ји, 
те је бит но да и де ца од нај ни жих раз
ре да уче о зна ча ју очу ва ња жи вот не 

сре ди не. Учи те љи ца Основ не шко ле „Бо
шко Пал ко вље вић Пин ки“ из Срем ске Ми
тро ви це Сла вој ка Пе ри шин ис ти че да је са 
сво јим уче ни ци ма раз го ва ра ла о ва жно сти 
очу ва ња жи вот не сре ди не, чим су кре ну ли 
у шко лу, ма да ка же да су ње ни ђа ци до ста 
то га на у чи ли и у вр ти ћу. 

 Од пр вог раз ре да раз го ва ра мо о еко ло
ги ји, по ла зе ћи од се бе и лич не хи ги је не. Ко 
не во ди ра чу на о се би, тај не мо же во ди ти 
ра чу на ни о при ро ди. Де ца су до ста то га 
зна ла о еко ло ги ји и кад су до шли из вр ти
ћа, ви дим да се и та мо при ча о тој те ми и 
то је ја ко ле по, и за ме не охра бру ју ће, јер 
они су ти ко ји тре ба да бу ду пле ме ни ти ји 
и бо љи. На сва ком ча су, кад год се ука же 
при ли ка увек не ке при ме ре из при ро де по
ве зу је мо са жи во том, са шко лом, њи хо вим 
же ља ма. Ако ту не ма мо бу дућ но сти, џа бе 
нам на уч на до стиг ну ћа, не ке на ше ви зи је 
све та, ако не ма мо где да жи ви мо. Са ку
пља ње па пи ри ћа, ба ца ње сме ћа у кон теј
не ре, су не ке сит не ства ри ко је они мо гу да 
ура де, али ће по ста ти круп не јед ног да на 
кад бу ду од ра сли и ка да бу ду мо гли не што 
да учи не по пи та њу то га. Имам ути сак да 
се да нас пу но при ча о очу ва њу при о де, а 
да се ма ло ра ди по том пи та њу. Тру дим се, 
ко ли ко мо гу да их на у чим да по ку пе и не 
ба ца ју па пи ри ће, да не од вр ћу во ду да цу
ри, да им скре нем па жњу да се не тр па ју 

пр ља ве ру ке у уста, све је то део еко ло ги
је. Ја бих во ле ла ка да би смо има ли мно го 
ви ше мо гућ но сти да то у при ро ди ра ди мо, 
да се на ста ва та ко кон ци пи ра и да про гра
ми бу ду та кви да де ца бо ра ве што ви ше у 
при ро ди – из ја ви ла је учи те љи ца  Сла вој
ка Пе ри шин. 

На те му еко ло ги је, очу ва ња и за шти те 
жи вот не сре ди не, раз го ва ра ли смо и са 
тре ћа ци ма из „Пин ки је ве“ шко ле. 

На пи та ње да ли зна ју шта је то еко ло ги
ја, Да вид од го ва ра да је еко ло ги ја чу ва ње 
при ро де. 

 Са чу ва ће мо при ро ду та ко што не ће мо 
во зи ти ко ла и не ће мо гра ди ти фа бри ке, јер 
они из ба цу ју дим ко ји за га ђу је ва здух – ка
же Да вид, а Ми ли ца до да је да чу ва мо при
ро ду та ко што је не за га ђу је мо.

 Чу ва мо при ро ду та ко што је не за га ђу
је мо. Ка да ба ца мо не ко сме ће, ба ци мо у 
кан ту, а не по ред и па зи мо и гле да мо да 
ли је не ко не што ба цио по ред кан те па га 
опо ме не мо да то ви ше не ра ди – од луч на 
је Ми ли ца. 

Са ра опо ми ње дру га ре ко ји ба ца ју сме
ће ван кан ти за от пат ке. 

 Кад ви дим дру га ри це да ба ца ју сме ће 
по ред кан те, ја од мах ка жем да то ни је ле
по и да се вра те та мо где су ба ци ли, да га 
по ку пе и ба це у кан ту. Ако ни је у бли зи ни 
кан та да ста ве па пи ри ће у џеп и да ка да 
до ђу до кан те да их ба це – ка же Са ра. 

Ог њен опо ми ње сво је ро ди те ље да и ду
ван ски дим за га ђу је око ли ну.

 Увек идем у шет њу са ро ди те љи ма и не 
до зво ља вам им да пу ше. Чак и пла сти ка 
сме та, ако би се ба ци ла пла стич на фла ша, 
биљ ке би уги ну ле – ис ти че Ог њен. А Ла зар 
та ко ђе ка же да сме ће ба ца у кан ту, и да се 
па зи на то да ли је пред мет за сме ће од 
пла сти ке, ста кла или ме та ла.

Де ца до да ју да је у се лу чи сти је и са мим 
тим им је леп ши жи вот у се лу не го у гра ду. 

 Ка да смо би ли у се лу, бра ли смо ви
шње, а мо ја ма ма је пу ши ла па је сав тај 
дим ишао на ме не и то ми је сме та ло. Ка
сни је кад смо ишли у се ло, ја сам ци га ре 
ма ми са крио – ода је Ду шан сво ју тај ну.

 Ја ми слим да је у се лу леп ше, јер та мо 
не про ла зе пу но ауто мо би ли и не ма то ли
ко са о бра ћа ја, па се не за га ђу је при ро да 
и има ви ше шу ма – ре кла нам је Ми ли ца, 
а њен дру гар Или ја де ли ње но ми шље ње. 

 И ја ми слим да је у се лу чи сти је, јер 
има ви ше би ља ка, др ве ћа и цве ћа. Биљ
ке про из во де ки се о ник. Мо ра мо чу ва ти 
око ли ну због нас – до да је Или ја, а Мар ко 
сма тра да је леп ше жи ве ти у се лу за то што 
не ма пу но ауто мо би ла, а има пу но све жег 
ва зду ха. 

За што тре ба да чу ва мо при ро ду? 
 Не тре ба за га ђи ва ти око ли ну и 

тре ба мно го да се бри не мо о њој за
то што не жи ва при ро да не мо же без жи ве 
а ни жи ва без не жи ве. Не тре ба баш пу но 
да ште ди мо во ду, али не тре ба да је за га
ђу је мо за то што на све ту има са мо је дан 
по сто чи сте во де за пи ће. Тре ба да чу ва
мо при ро ду за то што жи во ти ње не ће мо ћи 
да пи ју и је ду, а без жи во ти ња не ма хра
не за нас, а без хра не не ма жи во та – ка же 
Ду шан. Или ја и Да вид ка жу да нас чу ва и 
Озон ски омо тач.  

 Озон ски омо тач је омо тач ко ји чу ва 
љу де на зе мљи, он за др жа ва ки се о ник на 
зе мљи и шти ти нас од не га тив них ути ца
ја. Не тре ба пре те ра но се ћи шу ме, јер без 
шу ма не ма ва зду ха – ка жу Или ја и Да вид. 

 Озон ски омо тач је за шти та це ле ове 
пла не те. Сун че ви зра ци мо гу да ути чу на 
нас, а Озон ски омо тач то спре ча ва. Тре
ба да чу ва мо при ро ду за то што је при ро да 
део нас и све га на шег, а ми смо део при ро
де – об ја шња ва Ог њен. 

С. Ста не тић 

На пи та ње због че га је бит но во ди ти 
ра чу на о хи ги је ни, ма ли ша ни из Пин ки је
ве од го ва ра ју:

 Иако ми сли мо да ни је бит но пра ти 
ру ке по сле руч ка, до руч ка или ве че ре, то 
је ја ко бит но за то што нам се ру ке ума
сте, па ка да ди ра мо књи гу она се ис пр
ља. Ка да се ми не уми ва мо ра сту нам 
бу бу љи це на ли цу. Кад не пе ре мо ру ке, а 
кад је де мо, пр љав шти на па да на хра ну, 
ми је де мо ти хра ну и мо же мо да се раз
бо ли мо – на во ди Ду шан, а Мар ко ка же 

да кад не пе ре мо зу бе мо же мо до би ти 
ка ри јес и он да мо ра мо из ва ди ти тај зуб, 
а кад не пе ре мо ру ке, мо же мо до би ти 
гли сте. 

Овај сло жан раз ред углас је од ре ци то
вао пе сми цу „Пре и по сле је ла, тре ба 
ру ке пра ти“. 

 Пре је ла тре ба пра ти ру ке за то што ко 
зна шта смо све ди ра ли на по љу па он да 
тим на шим гад ним ру ка ма пре но си мо на 
је ло, а је ло у наш ор га ни зам – на до ве зу је 
се Ог њен.

Ко не пе ре ру ке, до би је гли сте

Ма ли ша ни из Пин ки је ве шко ле са учи те љи цом Сла вој ком Пе ри шин
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Де ве де се то го ди шња Еми ра Жив ко
вић, која жи ви у Срем ској Ми тро
ви ци, своје род но Са ра је во на пу

сти ла је одав но. Упр кос по зним го ди на
ма, бар јед ном го ди шње по се ти дра га 
ме ста у ко ји ма је про ве ла де тињ ство и 
мла дост. С та ти не стра не  бо га та, с 
ма ми не стра не  ле па. И с јед не и с 
дру ге па мет на. Из род ног Са ра је ва суд
би на је ша ље у Бе о град, а по том у 
Срем ску Ми тро ви цу. Чи тав жи вот ба ви
ла се ме ди ци ном, јед на је од пр вих 
зу ба ра у Срем ској Ми тро ви ци. Про ве ла 
је 48 го ди на жи во та у склад ној брач ној 
за јед ни ци са док то ром Јо ва ном Жив ко
ви ћем, не ка да шњим ди рек то ром 
ми тро вач ке Бол ни це. За се бе ка же сад 
да се осе ћа као Ми тров чан ка. 

 По ти чем из ме шо ви те по ро ди це, 
та та је из бе гов ске по ро ди це из Са ра је
ва, а ба ка по мај ци је Фран цу ски ња и 
сви ње ни по том ци су би ли по зна ти док
то ри на у ка. У ку ћи смо го во ри ли не мач
ки, чак сам ишла у не мач ко об да ни ште, 
а фран цу ски смо ка сни је учи ли. Че ти ри 

го ди не шко ле за вр ши ла сам у Брч ком, 
а по сле сам се до шко ло ва ла у Са ра је
ву. Ја сам хте ла да учим ме ди ци ну, и 
ма ма ме је по сла ла на шко ло ва ње за 
здрав стве ног рад ни ка. Тад ни је би ло 
сто ма то ло ги је, не го пр ва зу бар ска шко
ла, па ви ша шко ла у Са ра је ву. У Ју го
сла ви ји ни је би ло та да сто ма то ло га, 
не го смо по за вр шет ку те шко ле има ли 
зва ње ден ти сти. Мо ји пре да ва чи су нас 
све му учи ли. Ра ди ла сам у стру ци цео 
жи вот, ја ко сам во ле ла свој по сао – 

МИ ТРОВ ЧАН КА ЕМИ РА ЖИВ КО ВИЋ

Сли ке мог жи во та

Основ на шко ла у Брч ком но си на зив по 
Еми ри ној ро ђе ној се стри Та ма ри Бе го вић, 
бо га тој ин те лек ту ал ки ко ја се од ре кла 
по ро дич ног бо гат ства и оти шла у пар ти за
не. Та ма ра је по ги ну ла у ра ту, а о њој 
го во ре да је би ла јед на од нај бор бе ни јих 
и ус трај ни јих ме ђу омла дин ци ма. 

Шко ла но си 
се стри но име

Еми ра Жив ко вић 

Из бо га те по ро ди це
и рас ко ши, Еми ра 
од ла зи у бор бу за

сво је иде а ле. Са 15 
го ди на по ста је мла да 

пар ти зан ка, и ка ко она 
ка же, та ко мла да, без 

про бле ма но си ла је 
пу шку, ра ме уз ра ме

са му шкар ци ма
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при се ћа се Еми ра, ко ја је у пен зи ји већ 
40 го ди на. 

Из бо га те по ро ди це и рас ко ши, Еми
ра од ла зи у бор бу за сво је иде а ле. Са 
15 го ди на по ста је мла да пар ти зан ка, и 
ка ко она ка же, та ко мла да, без про бле
ма но си ла је пу шку, ра ме уз ра ме са 
му шкар ци ма.  

 Са 15 го ди на сам оти шла из те 
фи но ће и но си ла пу шку ко ја ми је та да 
би ла до зе мље. У пар ти за ни ма је би ло 
јед но ве ли ко дру гар ство, де ли ли смо и 
ме так и хлеб. У ра ту сам из гу би ла 
се стру, ма ма и та та су би ли ра ње ни, а 
ме ни ни је би ло ни шта. Оти шли смо у 
пар ти за не, јер нам се до па ла иде ја да 
сви љу ди има ју и да све бу де рав но
прав но. Тад је би ло ако де ца оду од 
ку ће да их се ро ди те љи од рек ну, али 
углав ном ни су, сла ли су и да ва ли кри ју
ћи – ка же она. 

На кон за вр ше не шко ле уда је се за 
пу ков ни ка, са њим жи ви и ра ди у Бе о
гра ду, али се на кон че ти ри го ди не бра
ка раз во де. У том пе ри о ду упо зна је 
Јо ва на. 

 Че ти ри го ди не сам би ла у бра ку са 
пу ков ни ком и рас та ли смо се, јер он 
ни је имао мно го вре ме на за ме не и 
де те. Он је мно го ра дио и ни је по све ћи
вао вре ме на ме ни и де те ту не го са мо 
по слу. Мно го ми је би ло те шко. Ра дио је 
за ар ми ју, али за лич ни жи вот не. Во ле
ла сам га као чо ве ка, као до брог дру га. 
Док смо жи ве ли у Бе о гра ду упо зна јем 
Јо ва на Жив ко ви ћа и по сле мог раз во да 
по чи њем да жи вим са њим – искре но 
при ча ба ка Еми ра. 

У бра ку са др Јо ва ном Жив ко ви ћем 
про ве ла је 48 го ди на, од 1956. па све 
до 2004. го ди не, до ње го ве смр ти. О 
свом му жу при ча са осме хом.

 Јо ва је био хи рург и ги не ко лог. 
Ди рек тор Бол ни це та ко ђе, два на ест 
го ди на. Он је из Гра бо ва. Отац га је 
по слао на шко ло ва ње у Срем ску Ми тро
ви цу у Гим на зи ју. По сле за вр ше не шко
ле, од ла зи у Бе о град да сту ди ра. Док је 
био сту дент ја сам зна ла да му но сим 
др ва за огрев, ја ко се те шко та да сту ди
ра ло, ни је би ло не ких усло ва. До па ла 
сам се Јо ви, би ла сам у пар ти за ни ма, 
ле па и па мет на. Код ње га ми се од мах 
до па ло то што смо има ли слич на ин те
ре со ва ња, по гле де на жи вот. Ја ко је 
ла ко кад имаш си ли ти се, а кад не маш 
па успеш, то је див но. Са њим до ла зим 
у Срем ску Ми тро ви цу. По са мом до ла
ску сам се раз о ча ра ла у Срем, јер су 
сви го во ри ли бо гат и ки ће ни Срем, а ја 
сам до шла у пра ши ну. Ле ти пра ши на, а 
зи ми бла то, бљу зга ви ца. Ра ди ла сам у 
Ми тро ви ци у зу бар ској слу жби као зуб
ни ле кар. Са Јо ва ном сам би ла ја ко 
срећ на. Ја сам га пу но во ле ла и ма ма га 
је за во ле ла. При хва тио је мог си на, 
бо ље не го ро ђе ни отац, а са њим имам 
дво је де це – ис ти че Еми ра и до да је да 
је њен муж био ве о ма са ве стан док тор 
ко јег су сви во ле ли. 

 Во ле ли су га и оста ли док то ри. 
Јо ван про сто ни је до пу штао да се  ра ди 
при ват но у то ку рад ног вре ме на, ни 
са стан ке ни је одр жа вао та да, иако су 
мно ги док то ри ра ди ли и при ват но за 
вре ме рад ног вре ме на, он је то уки нуо. 
Био је пра ве дан и ис пра ван. Све је увек 
са слу шао, али је ра дио оно ка ко он 
ми сли да је за Бол ни цу нај бо ље. Био је 
12 го ди на ди рек тор ми тро вач ке Бол ни
це, и та да је уре дио Бол ни цу кад је 
ви део ка кво је ста ње по до ла ску из 
Бе о гра да. По сле ра та, бол ни це су би ле 
пу не. Увек сам му се ди ви ла и по што ва

ла ње го ве од лу ке. Ја сам са дру ге стра
не ра ди ла као зу бар и учи ла сво је аси
стен те. Учи ла сам их ка ко да це не 
по сао, хи ги је ни и ка ко да во де ра чу на о 
па ци јен ти ма. Сво је па ци јен те сам зна
ла да по шту јем и да њи хо ве ма ле да ро
ве при мам од ср ца, да их це ним као 
што они це не ме не. Има ла сам раз у ме
ва ња за њих, што им је би ло ва жно, јер 
по сле ра та и те шког вре ме на, на род је 
је два до че као да не ко са њи ма го во ри 
о здрав ству и да их раз у ме – до да је 
Еми ра. 

Иако је Ми тро ви ца за њу у то вре ме 
би ла ва ро ши ца, сма тра ла је да је ов де, 
уз Јо ва на, про на шла свој дом. Али, 
ка ко ка же, ни кад ни је до зво ли ла да је 
овај град по ву че уна зад. Од га ја ла је 
тро је де це, али је ишла на курс ен гле
ског је зи ка,  уре ђи ва ла нок те, ко су, 
пе ва ла у хо ру. Сво ју де цу је во ди ла у 
Бе о град на пред ста ве и опе ре, док је 
ов де рет ко ко то ра дио. 

 Мно го смо во ле ли да пу ту је мо. 
Ишли смо на нај ма ње и нај ве ће је зе ро, 
нај ни жи и нај ви ши врх пла ни не, на 
зи мо ва ња и ле то ва ња. Чи та вих 20 
го ди на смо пу то ва ли кроз Ју го сла ви ју. 
Јо ван и ја смо би ли у бра ку до ње го ве 
смр ти, 2004. го ди не. Осе ћам се Ми тров
чан ком, али сва ке го ди не идем у Са ра
је во, а оба ве зно пр во идем у Те шањ, 
ме сто ко је сам за во ле ла и где сам не ко 
вре ме ра ди ла – ис при ча ла је де ве де се
то го ди шња Еми ра за на ше но ви не. 

Ова див на ба ка, пре све га јед на 
да ма, ни у овим го ди на ма не од ри че се 
сво јих ма ни ра и дру штве ног жи во та, па 
је и са да ње ни су гра ђа ни мо гу ви де ти у 
пр вим ре до ви ма ми тро вач ког По зо ри
шта.

 Са ња Ста не тић 

Син Еми ре и Јо ва на Жив ко ви
ћа, Не бој ша Јо ван Жив ко вић је 
срп ски ком по зи тор и кон церт ни 
пер ку си о ни ста. За вр шио је Сред
њу му зич ку шко лу „Иси дор Ба јић“ 
у Но вом Са ду. Са пре ко 300 из во
ђе ња сво јих ком по зи ци ја го ди
шње у пре ко пе де сет зе ма ља 
Жив ко вић је ве ро ват но да нас нај
и зво ђе ни ји срп ски ком по зи тор у 
све ту. Зна тан број ње го вих ком
по зи ци ја по ста ла су стан дард на 
де ла на ре пер то а ру мно гих 
ма рим би ста и пер ку со и ни ста 
це лог све та. Пр ви је срп ски кон
цер нти ма рим би ста и ујед но 
је дан од нај по зна ти јих ма рим би
ста све та, ко ји де лу је као кон
церт ни умет ник. Од 2010. го ди не 
Жив ко вић по ста је ван ред ни про
фе сор уда раљ ки на Ака де ми ји 
умет но сти Уни вер зи те та у Но вом 
Са ду. Жив ко вић сви ра на ин стру
мен ту фир ме Ја ма ха, ко ја је за 
ње га са мо у јед ном при мер ку 
на пра ви ла по се бан ин стру мент 
ма рим бу у Ја па ну.

Син за по нос
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Пише:
ЖељкоМарковић

РЕПОРТАЖЕИЗКЊИГЕЖЕЉКАМАРКОВИЋАУИЗДАЊУМНОВИНА:СИГУРНАКУЋА
ЗАМУШКЕДУШЕ* (Изабранеиновепричеизсремскогкафанскогживота)

Пр во: не ко ли ко ре чи о уби ја њу 
исто ри је у Бе ше но ву. Ако то 
ни је учи ни ла олу ја, он да је не ко 

(али ко?) под окри љем но ћи от ки нуо 
гла ву дру гу Ђор ђу Ник ши ћу (1922–
1986), пар ти зан ско “швап ско” име 
Јо хан; са ма од се бе гла ва те шко да је 
от па ла (прем да ни је не мо гу ће) с 
по ста мен та у ма лом, за пу ште ном 
ме мо ри јал ном окру же њу с мер мер
ним пло ча ма по ло же ним на зе мљи. А 
не ко се (али ко?), мо жда, осе тио 
по вре ђе ним и по сти ђе ним и по сми
слио ка ко то ни је у ре ду – као што и 
ни је! – и би сту од брон зе у (со ци јал)
ре а ли стич ком сти лу уред но на сло нио 
на под нож је по ста мен та, ли цем пре
ма ули ци, учи нив ши та ко да обез гла
вље ни пар ти зан Јо хан, ко ји се сит 
на гле дао по ла га ња ве на ца и пи о нир
ских ма ра ма, на слу шао гран до ман
ских го во ра о сво јим шум ским под ви
зи ма и ин фан тил них школ ских ре ци
та ла, са да, при зе мљен, мр тав умо ран 
од све тле ан ти фа ши стич ке исто ри је, 
мо же да кон ста ту је ка ко се др жа ве и 
иде о ло ги је ме ња ју, ра ђа ју и уми ру, 
са мо је про сто та и ли це мер је све ти не 
све оп ште и веч но.

Дру го: а са да, не ко ли ко ре чи о уби
ја њу вре ме на у Бе ше но ву. Вре ме је, 
као што се ви ди из пр вог па су са, обез
гла вље но. А кад је већ та ко, шта ва ши 
не де ље ни срем ски ре пор те ри да пре

ду зму тмур ног, без бој ног, ка пља вог 
пре по дне ва на про пу то ва њу кроз 
Бе ше но во, се ло под Фру шком го ром, 
осим да, нај пре, као што је и ред, 
по тра же ко ле гу но ви на ра Жи ва на 
Не го ва но ви ћа, бив шег Днев ни ков ца, 
чи ја је ку ћа на глав ном со ка ку, а 
по што ко ле ге не ма (Ком ши ја: “Оти шао 
ју тро ске на по сао у Срем ске но ви не!”), 
шта пре о ста је фо то ре пор те ру Сло бо
да ну Шу шње ви ћу и мо јој ма лен ко сти 
не го да ка фу по пи је мо та мо где је 
је ди но до ступ на, у ка фа ни.

Бе ше но во, са мо на пр ви по глед, 
де лу је пу сто, шта ви ше опу сто ше но, 
по лу мр тво, су мор но и ме лан хо лич но; 
ни Ди зни ленд по ова квом да ну не 
из гле да бо ље. Али до вољ но је за гре
ба ти по по вр ши ни и из мо но ти је ис ко
чи при ча.

“До бар дан! Шта се ра ди, го спо до?” 
пи там још с вра та бир цу за ло кал ног 
фуд бал ског клу ба БСКа, и осла њам 
се на ни ски шанк с јед ним од нај леп
ших др ве них пул то ва ко је сам ис про
бао у сво јој фа зи ка фа ни зма.

То је ар хе тип ски срем ски бир цуз са 
фуд бал ским пред зна ком; сло бод на 
му шка те ри то ри ја од ко је за зи ру чак и 
мач ке кон теј нер ке. Ка фа на про сла
вље на у оној му шкој Пе те фи је вој 
шо ви ни стич кој хим ни као “на крај се ла 
ча ђа ва ме ха на” (ова је у цен тру); не ка 
вр ста му шке, хе до ни стич ке ја зби не у 

ко јој се жен ско – под усло вом да је 
при ве ду на си лу! – осе ћа као ван зе ма
љац, и у чи јем му шком ва зду шном 
про сто ру не оп ста ју чак ни ко но ба ри
це ама зон ке. Бир цуз фуд бал ског клу
ба (БСК), ка квих је у сва ком срем ском 
ме сту, а сва по себ ност овог у Бе ше но
ву са сто ји се у окол но сти да смо у 
ње га свра ти ли и да о ње му пи шем. 
Пре по днев но осо бље и кли јан те ла, 
све сам бе ше но вач ки спор ти ста до 
спор ти сте, нај пре, по гле ди ма ис пи ту ју 
с ким има ју по сла, а он да ће нео че
шља на ко са за шан ком, де бе љу шка
сти мла дић с олуј ним обла ком при
род но за ко вр џа не там но ке сте ња сте 
ко се: “Уби ја мо вре ме!”

“Ка ко га уби ја те, па да га и ја уби
јем?” упи тах бе ше но вач ку го спо ду.

“Он да мо ра те пре зи ми ти у Бе ше но
ву”, ис па љу је ко сја нер у ка ри ра ној 
ко шу љи, а по том ће ра фал но (као да 
пре но си утак ми цу): “Зи ми ов де не ма 
ни шта, па уби ја мо вре ме, ова ко по 
ка фа на ма”, ре че и пру жи ми отво ре ну 
ша ку. – “Ја сам Го ран Ма рин ко вић, 
овај ов де је Мо мир Ми ла но вић, онај 
та мо зо ве се Ђо ка Алек сић... Ха, гле
да те мо ју ко су! И, шта ка же те, го спо до 
но ви на ри, ка ко вам се чи ни мо ја ко са? 
Као ро ди но гне здо... ха, ха, ха... Сви 
гле да ју ову мо ју ко су, мај ке ми, осим 
ових мо јих у Бе ше но ву, они су на ви
кли на мо ју екс тра ва ган ци ју. Кад сам у 
Но вом Са ду или у Бе о гра ду, за у ста
вља ју ме и пи па ју да про ве ре је л’ 
ко са при род на, а не ки се и сли ка ју са 
мном. Сло бод но, сли кај те ме и ви! 
Пра во сам чу до, а? При род на је, пип
ни те... пип ни те.... Па, да! Во лим да 
бу дем ма ло дру га чи ји. Не ће те ве ро
ва ти, био сам ће лав до две хи ља де 
че твр те. По след њи пут сам обри јао 
гла ву за бирфест у Бе о гра ду и од 
та да ви ди те ви ко ли ко је то из ра сло. 
И још ра сте. Чу до од ко се! Жао ми је 
да се ши шам, мај ке ми. Не ве ро ват но 
ми се сви ђа ова мо ја ко са... ха, ха, 
ха...”

“Ма рин ко ви ћу, чи ме се ба виш?”
“Чи ме се ба вим? Ни чим, бра те! 

Сло бод ни бе ше но вач ки умет ник. 
Ра дио сам у Но вом Са ду у кла ни ци 
’Ма ти је вић’. Са да са овим мо јим при
ја те љи ма уби јам вре ме у Бе ше но ву. 
Сви смо фа но ви БСКа. Во лео би да 
се за по слим на не кој ра дио ста ни ци. 
Био би до бар во ди тељ, мај ке ми. 
Зи му про во дим у овом бир цу зу као 
ме двед у пе ћи ни. По цео дан смо 

Уби ја ње вре ме на
у Бе ше но ву 

Го ран Ма рин ко вић за шан ком ка фа не бе ше но вач ког фуд бал ског клу ба
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ов де, пред ве че оде мо да на ми ри мо 
сто ку... Ха, ви дим, не мо же те да се 
на чу ди те мо јој ко си! Ни ка да је не 
че шљам...”

“Мај ке ти?”
“Мај ке ми!”
Уну тра шњост бир цу за је не ве ли ка 

и, под ра зу ме ва се, скром на, све де на 
и функ ци о нал на: на спрам вра та је 
ни зак, из ра зи то ни зак шанк од фу го
ва не ци гле с фа сци нант ним пул том 
од др ве та, угла ча ним као ста кло, 
об ло жен бе лим ку хињ ским пло чи ца
ма, по гон ски си стем овог ка фан ског 
ор га ни зма; по крај зи да, об ло же ног до 
по ла лам пе ри јом, на ја ре на пећ с 
бе лим, ни кло ва ним су лун да ром, пећ 
ко ја би и мр твом за гре ја ла крв (са мо 
ти пре те руј); сто ло ви су у ар ха ич ној 
ка ри ра ној но шњи (му ше ме), на јед
ном сто лу је уре ђај за том бо лу (уто
рак, пе так, су бо та и не де ља, 20 ча со
ва), на дру гом сто лу је шахта бла; 
зи до ви су ожи вље ни две ма сли ка ма 
и, на рав но, обо га ће ни фо то гра фи ја
ма из жи во та љу бим ца БСКа, рас ку
пу са ни па но са по лу о љу ште ним сли
чи ца ма фуд ба ле ра (1928–2003), 
пи ка до на зи ду и те ле ви зор, све рас
по ре ђе но с ме ром и уку сом, чи сто и 
уред но, као да не ка жен ска ру ка 
до ла зи ов де у глу во до ба ју тра и сре
ђу је му шку фуд ба лер ску ја зби ну, а не 
до ла зи, бар су ме ни та ко ре кли.

На сту па с вра та пред сед ник БСКа 
Стан ко Аћи мо вић с цр ном ву не ном 
ка пом аме рич ких ма ри на ца. И уно си 
гај бу пи ћа.

“Ка ко БСК за здра вљем?” пре па дам 
га са шан ка.

“Злат на сре ди на!” не да се пре па
сти.

По ви ше бир цу за БСКа, пре ко глав
ног со ка ка, ка фа на очи глед но за ста
ри ју, озбиљ ни ју кли јан те лу. Шанк је 
ви сок, про стран, хла дан и го као 
ко мад ле да, при вре ме но из ба чен из 
по го на; пулт је за пре чен са пет фла
ша на че тог пи ћа по ре ђа них у вр сту 
(ви њак, пе лин ко вац, ви ља мов ка, 
до ма ће бе ло и до ма ће цр но ви но) и 
за гра ђен сто ло ви ма пре кри ве ним 
кла сич ним ка ри ра ним стол ња ци ма и 
злат ним, за бри ња ва ју ће углан ца ним 
ме тал ним пе пе ља ра ма. По сред про
сто ри је је пећ, бу џе на буб ња ра, сун це 
ка фан ско од пле ха, рас пуц ке та на ста
ра го спо ђа у ор га змич кој ва три, го ми
ла це па ни ца иза буб ња ре сло же них 
по пут штан гли ца чо ко ла де, а у ћо шку 
су на ба ца ни ко ма ди круп ног ин вен та
ра, при зор ко ји упу ћу је на прет по став
ку да је бир ти ја пам ти ла и бо ље да не. 
Пред не у по тре бљи вим шан ком об у
зи ма ју ме ту га и осе ћај без на де жно
сти као ка да у не чи јој ку ћи угле дам 
шу сти клу и бо кал с цве ћем на те ле ви
зо ру. У ти ши ни, сва ки за сво јим сто
лом, дре ма ју два ста ри ја чо ве ка, с 
гла ва ма (ше шир и кач кет) осло ње ним 
на лак то ве. Ни су из не на ђе ни по се ти
о ци ма, као да но ви на ри сва ког да на 

до ла зе у ову ка фа ну. Ста рац с кач ке
том, је ди ни гост, под се ћа ме на др 
Га шеа, тач ни је на док то ров пор трет 
ко јег је 1890. го ди не на сли као ње гов 
па ци јент, ло кал но сли кар ско ма за ло 
по име ну Вин сент ван Гог. Од јед ном, 
по сле мог при год ног уво да, кач кет 
пла ну...

“Је бем ја ова кав жи вот!” бу ни се 
(као Грк у ап су) ста ри Цве ће Је вре мо
вић, ушан чен ис под стра вич но бе жи
вот ног шан ка, чо век за цр ве њен у 
ли цу из над фла ше пи ва на сто лу, с 
кач ке том на очи ма и са шта пом ме ђу 
но га ма. “Бо ле стан сам и ма тор и 
ни сам ви ше ни за шта. Тре ба ме уби ти! 
Жи вим, ба ћа мој, из ме ђу те ра пи ја 
ле ко ви ма. Јед на ша ка ле ко ва из ју тра, 
дру га уве че. А ка кав је то жи вот! Да 
бар смем да се ожде рем, као не кад, 
па да ми је све рав но... Рет ко до ла зим 

у ка фа ну, а дан ске сам од лу чио да 
до ђем на пи во; ор га ни зам ми тра жи 
пи во. Пре сам био ре до ван у овој 
ка фа ни. Знао сам се ожде ра ти, а кад 
се ожде рем он да сам ме кан као ду ша 
и во лем да ча стим љу де. По пио сам 
сво је. Ср це ми је осла би ло; ку ца 
се дам де сет го ди на. Пи јем, у ма те ри
ну, не ке та бле те за ис пи ша ва ње, да 
ми се не по диг не во да у плу ћи ма, па 
ма лома ло трч’ у кло зет. Му чи ме и 
иши јас. Те ра ју ме да опе ри шем кук, а 
ја не ћу...”

Све тло у ка фа ни је за му ће но, су кр
ви ча сто, а ти ши на се оте гла ме ђу 
об на же ним, ви со ким зи до ви ма као 
тут ка ло.

“За што не ће те да опе ри ше те кук?”
Др Га ше жуч љи во на ста вља...
“Не ћу! Ни сам бу да ла да ме се ку у 

овим го ди на ма! Ре ко сам то и док то ру 
у Ми тро ви ци. Не ћу! Опе ри сао је онај, 
па ка ко је про шо. Умро! Ни сам бле сав 
да и ја та ко про ђем! Ма ло ми мо јих 
му ка. Пен зи ја ми је че тр’ хи ља де 
ди на ра. Све је оч ло у ма те ри ну! Е, 
бра ца, а да знаш ка ко се не кад жи ве
ло у Бе ше но ви...”

“Ста ро се де лац?”
“Ста ри Бе ше но вац, да! Ма ма ми је 

Љу би ца Пе три ће ва из Ле ди на ца а 
отац Ми лан је одав де. Има ли смо 
стал но у ку ћи дватри бу ре та ви на и 
бу ре ра ки је, злу не тре ба ло. А ја са да 
ни ка пи не мам у по дру му. Ра ки је 
не мам ни за ле ка. Пи јем пи во у ка фа
ни. Јеб’ло ме пи во. Ево, опет ме те ра 
на пи ша ње...”

Зве рам уна о ко ло, од јед ном ме 
бе ше но вач ка ка фа на под се ти на ван 
Го го ву сли ку “Ка фа на у Ар лу” (1888); 
не до ста је са мо би ли јарсто, са мо све
сна фран цу ска кур ва (о, ка ко са мо 
кур ва не до ста је) и ван Гог.

А, ево га. Сти же и ван Гог.
“Чи ка Цве ће, те би је још и до бро, а 

шта ја да ка жем”, ја ди ку је с вра та 
упра во при сти гли из бе гли ца из око ли
не Оси је ка, сре до веч ни Ду шан Ко ва
че вић. “Остао сам без иче га, спа вам 
ди стиг нем, чи стим ту ђе свињ це...”

Ка фе џи ја, ста ри Ми лош Ћи рић, 
окло пљен цр ним пер ја ним пр слу ком 
и за коп чан до гр ла као на ци чи зи ми, 
ше ши ра на кри вље ног на гла ви и у 
па пу ча ма, уба цу је це па ни це у ждре ло 
буб ња ре и џа ра ва тру. Ми ри ше ужа
ре но др во.

“До ста са кук ња вом вас дво ји ца”, 
узи ма реч зи мо гри жљи ви га зда ка фа
не у Ар лу. “Не ће ваљ да но ви на ри вас 
да слу ша ју. Не го, да чу је мо, за што су 
но ви на ри чак из Но вог Са да за пу ца ли 
у Бе ше но во?”

“До шли на бе ше но вач ку ка фу”, 
ре кох го спо ди из ка фа не у Ар лу.

“Ску вај јед ну и ме ни, Ми ло ше”, 
ја вља се из ћо шка ван Гог, се да ју ћи за 
свој сто. “И ста ви до ста ше ће ра. Го рак 
ми је жи вот!”

(2006)
Фо то: С Шу шње вић

Бе ше но во,
са мо на пр ви
по глед, де лу је

пу сто, шта ви ше
опу сто ше но,

по лу мр тво, су мор но
и ме лан хо лич но;

ни Ди зни ленд
по ова квом да ну
не из гле да бо ље.
Али до вољ но је

за гре ба ти по
по вр ши ни и
из мо но ти је

ис ко чи при ча

Цве ће Је вре мо вић
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Упутство за употребу 
Чеде Јовановића Пише:

Драгољуб Дража Петровић

Прогања ме неки манијак!  зна често да се пожали 
обезбеђењу премијер Вучић кад год угледа Чеду 
Јовановића на симсу зграде Владе Србије како му 

мазно маше кроз прозор и још мазније гестикулира. Са 
спољне стране.

 Ево га један у Босовом оделу, пење се уз олук!  
сумњиво је и обезбеђењу кад год виде ту атрактивну 
појаву са Босовом краватом у зубима како се вере уз 
олук у правцу симса с панорамским погледом на 
премијерски кабинет.

 У босовом оделу!? Хоћеш рећи, у Вучићевом оделу? 
Немој да причаш! Како ли му је мазнуо одело?  јави се 
преко “мотороле” шеф обезбеђења.

- Бос! То ти је, шефе, фирма за сакое и кравате, 
никако алтернативни назив за премијера! Значи, 
сумњиво лице носи Босово одело и мазно гестикулира 
босу са симса кроз прозор!  објасни тада шефу 
обезбеђења остатак обезбеђења.

 Приведите га!  нареди на крају шеф обезбеђења. 
Одсечно.

После наређења, Чеда Јовановић скинут је са симса и 
експресно везан у портирници Владе Србије што га је 
необично обрадовало – фактички је ушао у Владу, само 
још није знао који је ресор добио.

Чинило му се, седећи у портирници, да је постао или 
министар без портфеља или министар без портира.

 Је ли, бре, Србине, што се ти пењеш по симсовима и 
мазно машеш премијеру. Шта оћеш?!  питао га је гласно 
шеф обезбеђења.

 Ја бих да уђем у Владу!  рекао је Јовановић, 
транспарентно.

 То нам је јасно. Обично сви који се веру по 

симсовима Владе Србије хоће да уђу у Владу! Али где, 
бре, преко олука, аман, човече! Што не уђеш кроз врата, 
ко и сви нормални људи. Него у том Вучићевом оделу 
– био је љут шеф обезбеђења.

 Али то није Вучићево одело. То је моје. Бос!  
објаснио му је Чеда Јовановић основе Милано фешн 
вика, своје омиљене теме изузимајући европску Србију.

 Вучић или Бос, мени је то исто. Професионална 
деформација!  љутито ће шеф обезбеђења.

А Чеда Јовановић је седео у портирници и у себи 
размишљао: “Теже ми је било да се попнем на 
Аконкагву, него на други спрат Владе Србије”.

И онда су на колегијуму обезбеђења и портира Владе 
Србије једногласно одлучили да Чеду Јовановића, као 
љубитеља адреналинског туризма, пошаљу у 
Сребреницу, пошто је далеко боље да њега гађају 
камењем, него да камењем гађају премијера Вучића.

А бити специјални изасланик премијера Вучића за 

Извор: N1/Богдан Мијовић

Прогања ме неки манијак!  зна 
често да се пожали обезбеђењу 
премијер Вучић кад год угледа 
Чеду Јовановића на симсу зграде 
Владе Србије како му мазно маше 
кроз прозор и још мазније 
гестикулира. Са спољне стране
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гађање камењем оставља могућност да си ипак део 
прореформске Владе. Што је Чедина давнашња жеља, 
због чега је дане проводио верући се уз олук у правцу 
премијера Вучића који је недостижнији од највишег врха 
Аконкагве. Који је Чеда већ освојио, али му са Вучићем 
иде мало теже.

Послати Чеду Јовановића усред јула у Сребреницу, 
сличан је подухват као послати “Мајке Сребренице” 
усред јула на Миконос.

Чеда се одавно политиком бави само да би макар на 
12 месеци могао да побегне на неко грчко острво. Да 
мало одмори главу од политике.

Па ће његова посета Сребреници бити под контролом 
све док не почме џеназа намаз.

 Џеназа намаз! Одлично! Коначно коктел! Имате ли 
неки намаз од гушчије џигерице? Од намаза волим и 
кавијар?  распитиваће се код љубазних домаћина за 
садржај менија.

 Господине Јовановићу, сада клањамо џеназа намаз. 
Значи, није шведски сто, већ наш верски обичај – 
објасниће домаћини.

 Важи! А је л’ ће да буде после џеназа намаза неки 
афтер парти? Да оснажимо поверење међу народима 
 питаће Чеда домаћине као овлашћени експерт за 
афтер парти на слободарском Миконосу.

Чедагогија је изговарање реченица које су међусобно 
толико неповезане да доводите саговорника у стање 
тоталног можданог хаоса, услед ког неурони почињу да 
се крећу у супротном смеру и ви постајете победник 
сваког вербалног дуела, небитно од тематике. Једина 
слична наука је “вучићологија”. Па имате жељу да 
саговорника нокаутирате.

Каријера Чедомира Јовановића као лидера 
Студентског протеста 1996/1997. и јесте почела једним 
нокаутом. Нокаутирао га је неки Виктор, студент 
генерације молекуларне биологије, јер је овај на састанку 
руководства протеста био “надмен и безобразан”. Из чега 
се да закључити да Чеда има невиђен таленат да на 
ивицу нервног слома доведе и виђеније студенте 
молекуларне биологије. Иначе, фине људе.

Чеда је, међутим, у то време био сушта супротност 
овом данас – своја обраћања студентима на Платоу код 
Филозофског факултета почињао је ускликом: ”Помаже 

бог”, а пред кордоном у Коларчевој улици рецитовао је 
стихове Гаврила Принципа.

Онда се једног дана студентима обратила глумица 
Соња Савић и рекла им: “Добро запамтите ове који вас 
сада предводе, немојте се изненадити када их ускоро 
будете виђали у црним лимузинама”. Тада, наравно, 
нико није мислио на младог Јовановића.

Чедин проблем, заправо, никада није био што неки 
сматрају да је “издајник Србије & свега што је српско”. 
То, као што се да приметити, може задесити сваког 
човека, чак и оног човека који је до пре коју годину све 
около проглашавао издајницима Србије. Његов проблем 
је што су га за издају – али не Србије – оптуживали сви 
с којима је у међувремену “спајао столове”.

Рецимо: Чеда је диктатор!  ускликнуо је Ненад 
Прокић, члан ЛДПа, истим интензитетом ко покојни 
Архимед када је ушао у каду. Мрзовољни службеник за 
регистровање нових открића у Заводу за либерално
демократске проналаске, патенте и осталу 
интелектуалну својину, само је одбрусио: “Прокићу, имаш 
ли ти неки проналазак који још није откривен?” И из 
фиоке је извадио прегршт сличних открића која су, гле 
чуда, већ патентирали скоро сви блиски, мада бивши 
сарадници најпознатијег српског незапосленог 
драматурга.

Рецимо, ево једног открића из 2006  “Миле 
Корићанац, менаџер ЛДП: Чеда је мали Стаљин”. Затим, 
ево једног, умереног, из 2009  “Горан Петровић, бивши 
начелник БИА & бивши члан ЛДП: Чеда је патолошки, 

дакле болесни преварант, лопов и лажов, хохштаплер и 
битанга и на моје згражање и неверицу за невероватно 
кратко време испунио је све критеријуме на основу којих 
ја људе сврставам у категорију олош”. Онда, ево једног 
из 2011  “Бранислав Лечић, глумац & бивши члан ЛДП: 
Чеда ме је пријатељски издао”...

Џаба вам што бисте потписали пола Чединих изјава, 
када му никад не бисте били жирант.

Чеда је политичар који открива све истине осим оне о 
себи. Дискреција је, значи, загарантована.

Једини је политичар који је за живота добио пешачки 
прелаз са својим именом, пошто за добијање улице 
постоји компликованија процедура. На једном Главном 
одбору ЛДП говорио је сат и 45 минута, без паузе, те 
није ни чудо да је његова сличност са Фиделом Кастром 
прерасла у Фиделинку. А ЛДП све више личи на 
Либералнодемократско предузеће.

Поређење с Фиделом и није тако лоше имајући у виду 
да су неки Прокићеви претходници тврдили да ЛДП има 
Статут којем би позавидели Енвер Хоџа, Николае 
Чаушеску и Мао Цедунг, заједно. Чеду Јовановића, по 
том статуту, може да смени само извесни Чеда 
Јовановић.

Те је Чеда тако стигао до потпуно персонализоване 
фазе каријере  уместо оног “помоз Бог”  сада 
присталице поздравља са “помоз Ја”, а уместо стихова 
атентатора рецитује ‘’стихове’’ убијеног у атентату. Које 
је приватизовао много пре приватизације Фиделинке.

Идеалан човек за Вучићеву Владу Србије.

 Је ли, бре, Србине, што се ти 
пењеш по симсовима и мазно 
машеш премијеру. Шта оћеш?!  
питао га је гласно шеф 
обезбеђења.

 Ја бих да уђем у Владу!  рекао 
је Јовановић, транспарентно

Онда се једног дана студентима 
обратила глумица Соња Савић и 
рекла им: “Добро запамтите ове 
који вас сада предводе, немојте се 
изненадити када их ускоро будете 
виђали у црним лимузинама”. 
Тада, наравно, нико није мислио 
на младог Јовановића

Једини је политичар који је за 
живота добио пешачки прелаз са 
својим именом, пошто за добијање 
улице постоји компликованија 
процедура. На једном Главном 
одбору ЛДП говорио је сат и 45 
минута, без паузе, те није ни чудо 
да је његова сличност са Фиделом 
Кастром прерасла у Фиделинку
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Ко шар ка шки клуб „Же ле
зни чар“ Ин ђи ја до био је 
но во ру ко вод ство на ван

ред ној сед ни ци Скуп шти не 
клу ба одр жа ној 9. ју ла у згра
ди Оп шти не Ин ђи ја. За но вог 
пред сед ни ка иза бран је Са ша 
Ава лић, до са да шњи спорт ски 
ди рек тор на кон остав ке Ра до
сла ва Ле ра на ту функ ци ју. 

 При хва тио сам ово ме сто, 
али се на дам да ће мо у бли
ској бу дућ но сти на ћи осо бу ко ја 
ће мо ћи да ме за ме ни, а да се 
ја по све тим ра ду ко ји се ти че 
ко шар ка шког раз во ја. Од мах 
на кон Скуп шти не се шће мо са 
чел ним љу ди ма оп шти не Ин ђи
ја, од ко јих оче ку је мо по др шку, 
и пре до чи ће мо им фи нан сиј ски 
план, а од по је ди на ца ко ји чи не 
ло кал ну власт већ има мо обе
ћа ну по др шку, по го то во ка да је 
у пи та њу рад са де цом  ис та
као је Ава лић.

На пред лог но вог пред сед ни
ка клу ба, иза бра ни су чла но ви 
Управ ног и Над зор ног од бо ра. 

Управ ни од бор чи не: Си ни ша 
Бје љац, Бран ко Ши цар, Алек
сан дар Бо јо вић, Мар ко Ог
ња но вић и Са ша Ава лић. За 
пред сед ни ка Над зор ног од бо ра 
иза бран је Де јан Је кић, док су 
чла но ви Ра до слав Ле ро и Ло
вра Мар ти но вић.

  По пре у зи ма њу од го вор но
сти за рад КК „Же ле зни чар“ фо
ку си ра ли смо се пре све га на 
ис пла ту ду га ко ји је из но сио око 
6,5 ми ли о на ди на ра и ус пе ли 
смо. Да нас је клуб без ду го ва 
и мо же мо да се по хва ли мо да 
смо пре све га из љу ба ви пре ма 
ко шар ци ус пе ли да ре а ли зу је
мо нај ве ћи део за цр та них ци
ље ва. Ни је би ло јед но став но. 
Са да се на да мо да ће и но ва 
Упра ва на ста ви ти у истом сме
ру, да ће се зна ти ко шта ра ди 
и ка ко. Пре ли ми нар но смо се 
до го во ри ли да се на ста ви са 
ре а ли за ци јом пла на ко ји се ти
че Шко ле ко шар ке у свим на
се љи ма ин ђиј ске оп шти не, јер 
и де ца са се ла тре ба да има ју 

исти трет ман као и град ска  ис
та као је Де јан Је кић, не ка да
шњи члан Управ ног од бо ра, а 
са да шњи пред сед ник Над зор
ног од бо ра.

На ван ред ној сед ни ци Скуп
шти не клу ба би ло је ре чи и о 
пла но ви ма за бу ду ћи пе ри од. 
Већ од сле де ће се зо не по че ће 
са ра дом и жен ска се лек ци ја 
ко ја ће игра ти Дру гу ли гу. Ка ко 
је ис та као члан Управ ног од бо
ра Бран ко Ши цар ус пе ли су да 
до го во ре са рад њу са јед ном 
швед ском ком па ни јом ко ја ће 
по мо ћи да љем ра ду и раз во ју 
ин ђиј ског ко шар ка шког клу ба и 
то је, ка ко ка же, на чин и да се 
при вре да укљу чи у спорт. Ам
би ци је су да му шка се лек ци ја 
за и гра у Пр вој Б ли ги, а жен ска 
у Пр вој ли ги Ср би је. Та ко ђе, у 
прет ход ном пе ри о ду во ђе ни су 
раз го во ри и са пред став ни ци ма 
Ко шар ка шког са ве за Вој во ди не 
ко ји су та ко ђе обе ћа ли све срд
ну по моћ ин ђиј ском клу бу.

М. Ђ.

КК „ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЧАР“ ИН ЂИ ЈА

Ново руководство
Се ни ор ска еки па КК „Же ле зни чар“

Пр вен ство Ср би је за ста ри је пи о ни ре одр
жа но је про те клог ви кен да у Кру шев цу и 
атле ти ча ри АК „Срем“ су и ово га пу та би

ли успе шни. Пр вог да на нај бо ља је би ла Та ма
ра Јо ва но вић, ко ја је по бе ди ла у ба ца њу ку гле у 
ја кој кон ку рен ци ји сво јим но вим лич ним ре кор
дом 13,02 ме тра. Пе те су би ле Жељ ка По зна но
вић у ско ку у вис (1,50 ме та ра) што је њен но ви 
лич ни ре корд и Ања Ла јић у тр ци на 80 ме та ра 
са пре по на ма. Ања је у во ди ла до сре ди не тр
ке, ка да је за пе ла за пре по ну и ус пе ла да стиг
не до пе те по зи ци је ре зул та том 13,02 се кун ди. 
Ни ко ли на Шу ман је у тр ци на 300 ме та ра би ла 
три на е ста (45,88 се кун ди).

Дру гог да на се у ско ку у даљ од ви ја ла пра
ва ма ла дра ма. Због ве ли ког бро ја так ми ча ра 
(укуп но 40) одр жа не су ква ли фи ка ци је у ко ји ма 

је нај бо ља би ла Ања Ла јић, сво јим но вим лич
ним ре кор дом 5,25 ме та ра, док се Јо ва на Ра до
је вић пла си ра ла као пе та (5,11 ме та ра). У фи
на лу по бе ђу је Јо ва на Ра до је вић са 5,20 ме та ра 
и но вим лич ним ре кор дом док је Ања два пу та 
ско чи ла 5,06 ме та ра, што је би ло до вољ но за 
пе ту по зи ци ју. Че твр та ме ста осво ји ли су Мир ја
на Да со вић (34,40 ме та ра) и Мир ко Ма у на у тр
ци на 2.000 ме та ра (6:13,21) у ко јој је био је дан 
од фа во ри та за осва ја ње ме да ље, али је у дру
гом де лу тр ке пао, на ста вио тр ку, ме ђу тим ни је 
мо гао да ухва ти при кљу чак са во де ћом гру пом. 

План је био да се осво ји ви ше ме да ља, ме ђу
тим, по не кад је по треб но има ти и ма ло спорт
ске сре ће. У сва ком слу ча ју, пи о ни ри ће то ком 
сеп тем бра и ок то бра, у дру гом де лу се зо не има
ти при ли ке за но ве успе хе.  Д. М.

ПР ВЕН СТВО СР БИ ЈЕ У АТЛЕ ТИ ЦИ

Успе шни Срем ци

ДО ЊИ ТО ВАР НИК:
ТУР НИР У ША ХУ 

Сви ра че вић 
нај бо љи 

По во дом Пе тров да на, се о ске 
сла ве у До њем То вар ни ку, 
Спорт ски са вез „Раз вој спор то
ва“ је 9. ју ла у овом ме сту ор га
ни зо вао тур нир у ша ху, ко ји је 
оку пио 17 игра ча из це ле пе ћи
нач ке оп шти не и Шап ца. Тур нир 
је од и гран по убр за ном тем пу, 
15 ми ну та по игра чу, а игра ло се 
у се дам ко ла, по швај цар ском 
си сте му. Нај бо љи је био Жив ко 
Сви ра че вић из Кар лов чи ћа, ко ји 
са са мо јед ном ре ми зи ра ном 
пар ти јом и са 6,5 осво је них по е
на за у зео пр во ме сто. Дру го 
ме сто су по де ли ли Бо жи дар 
Јо ва но вић и Де јан Јо ва но вић 
обо ји ца са по пет осво је них по е
на, а сле ди ли су их Ми ро љуб 
Ман дић и Ла зар Ба бић са по 4,5 
по е на, Жив ко Пе тро вић, Са ва 
Ко стић и Вла ди мир Ша рић са 
че ти ри, Је зди мир Са рић, Ми ро
слав Гу до вић и Зо ран Ву ков са 
3,5, Спа со је Ра да ко вић, Во ји
слав По по вић, Дра ган Ра јак и 
Ста но је Ла зић са три, Пре драг 
Пе тро вић са два и Ра до ван 
Ва сић са са мо јед ним осво је ним 
по е ном. Ме че ве је су дио ме ђу
на род ни ша хов ски су ди ја из 
Ши ма но ва ца Вла ди мир Ша рић.

АК СИР МИ ЈУМ

Сто ја но вић
у Грузији

Атле ти чар ми тро вач ког Сир
ми ју ма Ог њен Сто ја но вић бра
ни ће бо је ре пре зен та ци је Ср би је 
на шам пи о на ту Евро пе за мла ђе 
ју ни о ре у гру зиј ском гра ду Тби
ли си ју. Пред ста вља ће Ср би ју у 
сприн ту, ди сци пли ни 100 ме та
ра, за ко ју је прет ход но ис пу нио 
пред ви ђе ну нор му ко ја је из но
си ла 11,10 се кун ди. Пре са мо 
не ко ли ко да на на шам пи о на ту 
Бал ка на за мла ђе ју ни о ре осво
јио је сре бр ну ме да љу у шта фе
ти Ср би је уз ис тр чан др жав ни 
ре корд ко ји са да из но си 42,15. 
Ово је дру го ве ли ко так ми че ње у 
по след ње две го ди не на ко ме је 
Ог њен из бо рио пра во уче шћа. 
Под се ти мо да је про шле го ди не 
као је ди ни ми тро вач ки спор ти ста 
уче ство вао на ЕУОФУ, та ко ђе у 
Гру зи ји. На шам пи о на ту Евро пе 
у Тби ли си ју ква ли фи ка ци је на 
100 ме та ра су у че твр так, 14. 
ју ла у пре по днев ним са ти ма.

 Оги је ве ли ки бо рац и так ми
чар и по ред број них пе хо ва и 
по вре да то ком чи та ве го ди не 
из бо рио се да се на ђе са нај бо
љим атле ти ча ри ма Евро пе сво је 
ге не ра ци је  ис та као је ње гов 
тре нер Го ран Па вло вић, ко ји 
на жа лост не ће има ти при ли ку да 
са сво јим уче ни ком пу ту је на ово 
ве ли ко так ми че ње.

Г. П.
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IZ MATI^ARSKOG 
ZVAWA

SREMSKA MITROVICA
СКЛО ПИ ЛИ БРАК: Ко ва че

вић Ми ро слав и Ла ке тић Ма ја, 
Гра бић Алек сан дар и Ка ла ба 
Мир ја на.

ДО БИ ЛИ ЋЕР КУ: Ло па тић 
Не над и Сла ви ца из Ма ле 
Ре ме те, Му дрић Мар ко и Сан
дра из Пр хо ва, Ма рин ко вић 
Ни ко ла и Та ма ра из Ири га, 
Ко рен Злат ко и Зо ри ца из 
Ер де ви ка, Ра до вић Не ма ња и 
Бо ја на из Кр че ди на, Триф ко вић 
Сла вен и Љи ља на из Хрт ко ва
ца, Ра до са вље вић Са ва и 
Је ле на из Гр гу ре ва ца, Ве се ли
но вић Дра ган и Еле на из Ру ме, 
Ву ка ди но вић Не над и Те ре за 
из Ру ме, Му дри Бо јан и Сан дра 
из Срем ске Ми тро ви це, 
Па влов ски Бо рис и Ма ли на из 
Ру ме.

ДО БИ ЛИ СИ НА: Ста ма то
вић Де јан и Та тја на из Срем ске 
Ми тро ви це, Ди ми тров Ла за и 
Му бе ра из Ту зле, То до си је вић 
Да мир и Све тла на из Пе тро ва
ра ди на, Ми шић Си ни ша и 
Са ња из Ве ли ких Ра ди на ца, 
Опа чић Зо ран и Са ња из 
Ла ћар ка, Ши му њик Ђу ри ца и 
Ми ли ца из Срем ске Ми тро ви
це, Кне же вић Ми лан и Су за на 
из Но вог Са да, То до ро вић 
Но ви ца и Ха ли ло вић Је ле на из 
Гра бо ва ца, Илић Ни ко ла и Ива
на из Хрт ко ва ца, Кр не та Јо ви
ца и На да из Ру ме, Па вло вић 
Жа ре и Дра га на из Ма чван ске 
Ми тро ви це, Бе го вић Го ран и 
Ва лен ти на из Ру ме, Па јић 
Алек сан дар и Рад ми ла из 
Срем ске Ми тро ви це, Бе у ко вић 
Не над и Ми ља из Ру ме, Мар ја
но вић Алек сан дар и Ми ли ја на 
из Ру ме.

ДО БИ ЛИ БЛИ ЗАН ЦЕ: Кир
ја ко вић Вла ди мир и Гор да на из 
Срем ске Ми тро ви це. 

УМР ЛИ: Ка блар Бо ја на, рођ. 
1932; Ми ло ва но вић Ан ге ли на, 
рођ. 1927; Шу ва ко вић Зо ран, 
рођ. 1945; Ву ко вић Љу би ша, 
рођ. 1949; Ђу кић Сре тен, рођ. 
1955; Гру јић Ви да, рођ. 1953; 
Бр да рић Ра да, рођ. 1947; Ме ђе
рал Ве ра, рођ. 1937; Ив ко вић 
Урош, рођ. 1949; Зо у нек Дра ги
ца, рођ. 1938; Си мић Дра ги ца, 
рођ. 1952; Жам бок Илин ка, рођ. 
1945; Ни ко лић Ве ра, рођ. 1968; 
Ср дић Јо во, рођ. 1935; Бе ро ња 
Рај ко, рођ. 1941.

RUMA

СКЛО ПИ ЛИ БРАК: Ми о драг 
Ма ти је вић и Је ле на Са вић, 
Да ни јел Ћу ру ви ја и Ма ри ја 
Жив ко вић

УМР ЛИ: Ан дри ја Гај гер, рођ. 
1932, Зор ка То до рић, рођ. 
1948, Љу би ца Ра лић, рођ. 
1956, Зо ран Би лић, рођ. 1977, 
Фа ди ла Кај таз, рођ. 1945. 

РУМСКИ БИОСКОП
Ма ла дво ра на

20.00 и 22.00 ча са
13. 7.  Ме гин план  
14 – 20. 7. Ки ки љу бав је бр за

АДА ШЕВ ЦИ: ТУР НИР У МА ЛОМ ФУД БА ЛУ НА НО ВИМ ТЕ РЕ НИ МА

Ба не Ива но вић
зве зда ве че ри

У Ада шев ци ма је у су бо ту, 9. ју ла све ча но 
отво рен тра ди ци о нал ни тур нир у ма лом 
фуд ба лу на но вим спорт ским те ре ни ма ко ји 

су об но вље ни уз по моћ сред ста ва ја пан ске вла
де. Ове го ди не уче шће на тур ни ру у ма лом фуд
ба лу узе ло је 16 фуд бал ских еки па, 15 из шид
ске оп шти не и јед на еки па из Цр ње ло ва у Бо сни 
и Хер це го ви ни. Подршку је пружио и председник 
МЗ Адашевци Илија Мирковић.

 На да ли смо се и ве ћем бро ју еки па, али због 
фи нан сиј ске кри зе број је не што ма њи не го што 
смо оче ки ва ли. Од 9. до 18. ју ла на но вом спорт
ском те ре ну у Ада шев ци ма би ће мно го спорт
ских са др жа ја, па са мим тим оче ку је мо и ве ли ки 
број гле да ла ца. На да мо се ве ли кој по се ће но сти, 
јер има мо ду гу тра ди ци ју и тур нир у на шем се лу 
је увек био до бро по се ћен ка ко од љу ди из на
шег се ла, та ко и из окол них ме ста. Омо гу ћи ли 
смо и вред не на гра де. За пр во ме сто на гра да је 
120.000 ди на ра, дру го 35.000 и тре ће 15.000 ди
на ра. Та ко ђе су пред ви ђе не и на гра де за нај бо
љег игра ча, стрел ца, гол ма на, по бед нич ку еки пу 
тур ни ра као и за осво је но дру го и тре ће ме сто. 
Омо гу ћи ли смо на гра де и за на ше по се ти о це, та
ко да сва ко ве че уз ула зни це, де ли мо и на гра де. 

Углав ном су то бо но ви за ве че ре у шид ским ре
сто ра ни ма и пи це ри ја ма  на во ди шеф ор га ни за
ци о ног тур ни ра у ма лом фуд ба лу у Ада шев ци ма 
Вла да Ива но вић.

Све ча но отва ра ње тур ни ра у ма лом фуд ба лу 
у Ада шев ци ма, при па ло је на ве ли ко оду ше вље
ње свих, фуд ба ле ру срп ске ре пре зен та ци је и 
енглеског  Чел си ја Бра ни сла ву Ива но ви ћу.

 У Ада шев це сам до шао пр вен стве но из не
ких по ро дич них раз ло га, али и због то га што сам 
на овим те ре ни ма про вео до бар део свог де тињ
ства. Дра го ми је да сам да нас ов де и што сам 
имао мо гућ ност да отво рим овај тра ди ци о нал ни 
тур нир и на дам се да ће се и у бу дућ но сти на 
овим те ре ни ма одр жа ва ти број не спорт ске ма ни
фе ста ци је и да ће ово по ста ти те рен где ће се 
ра ђа ти но ви шам пи о ни  ре као је срп ски ре пре
зен та ти вац.

Би ла је то при ли ка да пи та мо Ива но ви ћа о ње
го вим оче ки ва њи ма од ре пре зен та ци је.

 Увек при ја ка да су оче ки ва ња од ре пре зен
та ци је ве ли ка. Ми има мо ве ли ку же љу и ми слим 
да смо у овом ма лом и крат ком пе ри о ду од ка да 
са ра ђу је мо са но вим се лек то ром и но вим тре
не ром, на пра ви ли јед ну ја ко до бру ат мос фе ру. 
Има мо ја ко ква ли тет не игра че и учи ни ће мо све 
да се пла си ра мо. На дам да ће мо на сту па ти на 
Свет ском пр вен ству у Ру си ји 2018. го ди не и би
ти нај бо љи про мо те ри на ше зе мље  ка же Ба не.

А ка да су оче ки ва ња од Чел си ја у пи та њу, Ива
но вић на во ди:

 У Чел зи ју су увек ве ли ка оче ки ва ња. Но ви 
тре нер, увек исти ци ље ви, осва ја ње тро фе ја, та
ко да што се ти че нас као еки пе, мо же мо мно го 
ви ше да ура ди мо не го про шле се зо не ка да смо 
до ста под ба ци ли. Та ко да је ова се зо на за све нас 
пре крет ни ца за не ки но ви Чел зи ко ји би тре ба ло 
да бу де јак и мо ћан у на ред ном пе ри о ду. Це ла 
пре ми јер ли га ове се зо не си гур но ће би ти нај
ин те ре сант ни је так ми че ње на све ту. Си гур но ће 
би ти нај ви ше гле да но јер има шест, се дам ква
ли тет них еки па. Се зо на је ду га и на пор на. Сва ка 
еки па има сво је пред но сти и сво је не до стат ке, а 
јед но је за га ран то ва но, до бра за ба ва и ми слим 
да ће би ти не из ве сно и уз бу дљи во, као и про шле 
го ди не  ис ти че Ива но вић. М. Н.

Јед но од на ших пи та ња срп ском ре пре зен та
тив цу, од но си ло се и на ње гов бив ши ма тич ни 
клуб Срем, ко га тре нут но не ма на спорт ској 
кар ти Ср би је.

 Си ту а ци ја у свим клу бо ви ма и на ре ги о нал
ном ни воу, ни је ни ма ло бај на и сјај на. Си гур но 
да ће мо уз по моћ свих и за јед но, опет ус пе ти да 
по кре не мо наш фуд бал. И ка да гле да те ма ло 
ши ре, бит но је да на ши клу бо ви бу ду здра ви, да 
по сто је ве ли ки цен три и то би гу ра ло наш фуд
бал на пред. Та ко да се сви искре но на да мо да 
ће Срем по но во би ти на ни воу на ко јем тре ба 
да бу де као и оста ли клу бо ви ши ром на ше 
зе мље  ис ти че Бра ни слав Ива но вић.

По кре ну ти
срп ски фуд бал

Илија Мирковић и Бранислав Ивановић на отварању турнира
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ОВАН: Су ви ше фор
си ра те лич не ци ље
ве, та ко да ва ши 
са рад ни ци ре а гу ју на 

раз ли чи те на чи не. Не ко по шту је 
ва ше спо соб но сти, али не одо
бра ва по ступ ке и стил ко ји при
ме њу је те. Ва жно је да са чу ва те 
до бар од нос са са рад ни ци ма. 
Парт нер из не на да до но си но ву 
од лу ку ко ју не же ли да об ја шња
ва. Бу ди те до вољ но стр пљи ви, 
пре или ка сни је све ће до ћи на 
сво је ме сто.

БИК: За о ку пље ни сте 
но вим ин фор ма ци ја
ма и упор но по ку ша
ва те да при ве де те 

кра ју по сао ко ји вас ума ра. Ва жно 
је да одр жи те до бар по слов ни 
ри там, не мој те до зво ли ти да 
гу би те дра го це ну енер ги ју или 
вре ме на спо ред не си ту а ци је. У 
су сре ту са во ље ном осо бом, 
по вре ме но де лу је те за бри ну ти је 
не го што је по треб но. 

БЛИ ЗАН ЦИ: Оче ку је 
вас но во или по уч но 
ис ку ство у су сре ту са 
са рад ни ци ма. Ва жно 

је да сво је иде је пла си ра те на 
пра вом ме сту, та ко да сви око вас 
бу ду срећ ни и за до вољ ни. Под
сти че те код се бе ра до зна лост 
ду ха и кре а тив но рас по ло же ње. 
Ако ваш парт нер има дру га чи је 
ста во ве, кон тро ли ши те сво је 
афек те.

РАК: Уме те да осми
сли те за до во ља ва ју
ћи од го вор за сво је 
са рад ни ке или не ко 

ефи ка сно ре ше ње за раз ли чи те 
си ту а ци је. Око ли на по шту је 
ва ше ми шље ње и ре зул та те. 
Пра ти вас ро ман тич но рас по ло
же ње, не чи је при су ство у ва ма 
по кре ће ла ви ну по зи тив не енер
ги је и осе ћа ња. Под сти чи те код 
се бе ма што ви тост у из ра жа ва њу 
пре ма парт не ру. 

ЛАВ: На ла зи те се 
пред но вом по слов
ном ди ле мом. Ва ша 
од лу ка мо же да де лу

је ко ри сно, али под сти че и не га
тив не ко мен та ре у са рад нич ким 
кру го ви ма. Из бе га вај те так ми чар
ске си ту а ци је, по себ но ка да не 
рас по ла же те са про ве ре ним 
ин фор ма ци ја ма. Су срет са јед
ном осо бом за са да ви ше под се
ћа на игру емо тив ног при кри ва
ња, не го на ис кре ну раз ме ну осе
ћа ња. 

ДЕ ВИ ЦА: Ва ша 
основ на ин те ре со ва
ња су прак тич не при
ро де. Сто га сво ју 

па жњу пре вас ход но усме ра ва те 
на ма те ри јал не ре зул та те или на 
по сло ве ко ји има ју ко ри сно зна
че ње. Ла ко мо же те да оства ри те 
ве ћи ну сво јих по слов них ци ље
ва. Из гле да да парт нер не ма 
на ме ру да стр пљи во че ка на 
ва шу од лу ку, већ пре у зи ма не ки 
из не на ђу ју ћи ко рак и по треб ну 
ини ци ја ти ву. 

ВА ГА: По треб но је да 
раш чи сти те са сво јим 
по слов ним ди ле ма ма 
или са не ким не при

јат ним до га ђа ји ма из бли ске 
про шло сти. Не ма раз ло га да се 
по на ша те као пре ве ли ки оп ти
ми ста у су сре ту са са рад ни ци 
раз ли чи тих про фи ла, при хва ти
те по слов ни ком про мис. Не ко 
по чи ње ја сно да не го ду је због 
ва шег по на ша ња. У од но су са 
во ље ном, ипак не мо же те до би
ти баш све што зах те ва те или 
оче ку је те. 

ШКОР ПИ ЈА: Има те 
не ки до бар пред о се
ћај и до вољ но енер ги
је да оства ри те ско ро 

све сво је за ми сли. Не тре ба да 
обра ћа те па жњу на раз ли чи те 
ко мен та ре, не чи је при мед бе не 
мо гу да ума ње сми сао ва шег 
успе ха. Бу ди те за ко рак ис пред 
дру гих. Пре не си те сво ју емо тив
ну ин спи ра ци ју и до бро рас по ло
же ње на бли ску осо бу. 

СТРЕ ЛАЦ: Де лу је те 
са мо у ве ре но у раз ли
чи тим си ту а ци ја ма и 
ста ло вам је да до ка

же те сво је про фе си о нал не спо
соб но сти на де лу. Ипак, по сто ји 
део исти не ко ји му дро пре ћут ку је
те. Ва жно је да пра вил но од ре ди
те сво је по слов не ци ље ве. 
Не мој те да ва ти не ка пре ве ли ка 
обе ћа ња у убе ђе њу да је то при
вре ме ни из раз емо тив ног олак
ша ња. 

ЈА РАЦ: Има те лош 
пред о се ћај у ве зи 
не ких са рад ни ка, сто
га сми шља те ал тер

на тив но ре ше ње. По ка за ће те се 
да има те до бру про це ну и да се 
на ла зи те у по вољ ни јој по слов
ној по зи ци ји, не го што се то у 
по чет ку прет по ста вља ло. 
Мо жда то не при ме ћу је те, али 
ва ши по ступ ци ди рект но ути че 
на не чи је емо тив но рас по ло же
ње. 

ВО ДО ЛИ ЈА: У ре ша
ва њу но вих по слов
них ди ле ма упо тре би
те сво је ис ку ство или 

прак тич не спо соб но сти. Уко ли ко 
вам је ста ло да се раз ли ку је те од 
дру гих, бу ди те до вољ но ефи ка
сни и убе дљи ви пред са рад ни ци
ма. По ву ци те ефи ка сни по тез. 
Ста ло вам је да при ву че те не чи ју 
емо тив ну па жњу, пре о ста је вам 
да упо тре би те сво је за вод нич ке 
ма ни ре. 

РИ БЕ: При хва ти те 
са вре ме не иде је ко је 
отва ра ју но ве по слов
не мо гућ но сти. Угле

дај те се на не чи је зна ње и 
му дрост. По слов ни успех и лич но 
за до вољ ство про из и ла зе из 
за јед нич ког до го во ра у раз ли чи
тим ре ла ци ја ма. Фак тор сре ће је 
на ва шој стра ни. Ужи вај те у 
ле пим ства ри ма ко је има те или 
вам се ну де као не ке но ве мо гућ
но сти. 

VREMEPLOV
13. јул

1985. На ста ди о ни ма у Лон до
ну и Фи ла дел фи ји исто вре ме
но одр жа ни ху ма ни тар ни рок
кон цер ти „Li ve Aid“ ко је је ор га
ни зо вао Боб Гел доф за по моћ 
глад ни ма у Афри ци. При ку
пље но пре ко 60 ми ли о на до ла
ра, а ТВ пре нос кон це ра та пра
ти ло око 1,5 ми ли јар ди гле да
ла ца ши ром све та.

14. јул
1867. Ал фред Но бел, из у ми
тељ ди на ми та, пр ви пут де мон
стри рао свој изум у ка ме но ло
му код ен гле ског гра да Ред хил. 
2000. Суд у Ма ја ми ју оба ве зао 
нај ве ће аме рич ке про из во ђа че 
ци га ре та да пла те 145 ми ли
јар ди до ла ра на име од ште те 
пу ша чи ма Фло ри де због угро
жа ва ња здра вља.

15. јул
1099. Кр ста ши су у Пр вом 
кр ста шком ра ту осво ји ли Је ру
са лим и ра зо ри ли га. 
1795. Мар се ље за је зва нич но 
при хва ће на за хим ну Фран цу
ске. 
1997. У Ма ја ми Би чу на Фло ри
ди уби јен је Ђа ни Вер са че, 
ита ли јан ски мод ни кре а тор, 
јед на од нај по зна ти јих лич но
сти из све та мо де кра јем 20. 
ве ка.

16. јул
1533. Пре ма на ред би шпан ског 
осва ја ча Фран си ска Пи за ра 
уби јен цар Ин ка Ата ху ал па, 
иако је дао тра жен от куп, јед ну 
со бу пу ну зла та и две пу не сре
бра. 
1661. Сток холм ска бан ка из да
ла пр ве па пир не нов ча ни це у 
Евро пи. 
1861. Осно ва но Срп ско на род
но по зо ри ште у Но вом Са ду. 

17. јул
1917. Бри тан ска кра љев ска 
ку ћа про ме ни ла је сво је име 
СаксКо бургГо та у Винд зор 
због ан ти не мач ког рас по ло же
ња у Бри та ни ји то ком Пр вог 
свет ског ра та. 
1946. У Бе о гра ду је по гу бљен 
Дра го љуб Дра жа Ми ха и ло вић, 
ге не рал кра љев ске ју го сло вен
ске вој ске и во ђа чет нич ког 
по кре та у Дру гом свет ском 
ра ту. 

18. јул
64. Две тре ћи не Ри ма из го ре ло 
у по жа ру. Цар Не рон оп ту жио 
је хри шћа не да су под мет ну ли 
по жар и прог нао их из Ри ма. 
1290. Краљ Едвард I про те рао 
Је вре је из Ен гле ске. 

19. јул
1877. Одр жан пр ви те ни ски 
тур нир у Вимблдо ну. По бе дио 
је ен гле ски те ни сер Спен сер 
Гор. 
1883. На бр ду Стра жи ло во 
из над Срем ских Кар ло ва ца 
са хра ње ни су по смрт ни оста ци 
срп ског пе сни ка Бран ка Ра ди
че ви ћа, на кон што су, 30 го ди
на по сле ње го ве смр ти, пре не
ти из Бе ча. 

HOROSKOP

Сре да, 13. јул (30. јун)
Са бор Све тих два на ест апо сто
ла – Па влов дан
  

Че твр так, 14. (1) јул 
Све ти му че ни ци и бе сре бре ни
ци Ко зма и Да мјан 

Пе так, 15. (2) јул 
По ла га ње ри зе Пре све те Бо го
ро ди це

Су бо та, 16. (3) јул 
Све ти му че ник Ја кинт, Пре по
доб ни Ана то ли је

Не де ља, 17. (4) јул
Св. Ан дреј Крит ски; Св. све ште
но му че ник  Са ва Гор њо кар ло
вач ки 

По не де љак, 18. (5) јул 
Пре по доб ни Ата на си је Атонск; 
Све ти Сер ги је Ра до ње шки

Уто рак, 19. (6) јул 
Пре по доб ни Си со је Ве ли ки

Crkveni
kalendar

• По ли ти ча ра му чи обе
ћа ње ко је је дао. Не 
мо же да га се се ти.
• Пи шем као што го во
рим. Та ко ми и тре ба кад 
слу шам сва ког.
• Тај го вор ник не са мо да 
ци ти ра се бе не го и хва та 
бе ле шке док го во ри. 

Ру мен ко
Са стој ци: 4 шо ље исец ка ног 

во ћа (кај си је, тре шње…), сок од 1 
ли му на, че тврт шо ље си ру па од 
ага ве.

При пре ма: Све са стој ке ста ви
те у блен дер и му ти те их док се 
сме са не ујед на чи. Уко ли ко има те 
ути сак да је сме са су ви ше гу ста и 
да се не блен ди ра ле по, до дај те 
ка ши ку во де. Ма су рас по ре ди те у 
мо дле за сла до лед на шта пи ћу 
та ко да при вр ху оста ви те ма ло 
пра зног про сто ра за шта пић. Ста
ви те мо дле у за мр зи вач и оста ви
те да од сто је нај ма ње два и по 
са та или пре ко но ћи. Сла до лед 
мо же те да је де те од мах или да га 
чу ва те у за мр зи ва чу нај ду же две 
не де ље.
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